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tersvloot van Lammert
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gewekt.
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Inhoud
Zaandijk bruiste een week lang van de activiteiten. Het 500-jarig bestaan werd massaal gevierd,
ondanks de verwoede pogingen van Pluvius om het feest in het water te doen vallen. Op de mid-
denpagina een fotocollage van de viering. Voorts in dit nummer een rijke verscheidenheid aan arti-
kelen, variërend van een verhandeling over bijbeltegels in de Zaanstreek en de diepere achter-
gronden van een dienblad tot een reactie op het vorige pakhuisnummer en de kerkelijke ruimden-
kendheid in het 17e-eeuwse Zaandam.

916 Jan Pieter Woudt miste
in het pakhuisnummer
een beschrijving van zijn
eigen woonstee: het één-
beukig pakhuis aan de
Lagedijk 73A. Om die
leemte op te vullen zette
hij de historie van het uit
de vorige eeuw stam-
mende pakhuis op
papier.

920 Waren de gereformeer-
den in het 17e-eeuwse
Zaandam dusdanig ruim-
denkend dat ze zelf
mochten kiezen bij
welke van de twee
gemeentes ze zich moch-
ten aansluiten? Henk
Borst gaat in zijn bijdra-
ge nader in op de kerke-
lijke schermutselingen in
Oost- en West-Zaandam.

921 Tegels, en met name bij-
beltegels, staan centraal
in het artikel van J. Pluis.
Hij neemt u mee in de
wereld van smuigers,
boezems, hoekvloeren,
zijwangen, hoekmotie-
ven, tableaus en voor-
stellingen uit het Oude
en Nieuwe testament.

926 Ooit stond aan de
Zaandamse Zuiddij k de
monumentale boerderij
van J. Zwart. De boerde-
rij werd in 1932 gesloopt
om plaats te maken voor
de te bouwen burge-
meestersbuurt. J. Zwart
j r. bracht er zijn jeugdja-
ren door, groef in zijn
herinneringen en be-
schreef de geschiedenis
van de familieboerderij.

930 Diegenen onder ons die
vroeger hun naam in
school- of kerkbank
kerfden, zullen niet
geweten hebben dat ze
bezig waren met de ver-
vaardiging van graffiti.
Het zakmes is inmiddels
vervangen door de spuit-
bus. Ook heren van stand
bezondigden zich aan
graffiti en lieten hun
gekerfd visitekaartje
vaak ongevraagd achter.
Ger Jan Onrust ging op
speurtocht naar het van-
dalisme van gerespec-
teerde bezoekers aan het
Tsaar Peterhuisje.

931 Dat een dienblad aanlei-
ding kan vormen tot een
historische analyse, be-
wijst de bijdrage van
Seiny Klopper en S. de
Jong. Het op het blad
afgebeelde pakhuis wordt
door S. de Jong letterlijk
en figuurlijk onder de
loep genomen.

932 Treinreizigers die de
Zaanse Schans willen
bezoeken worden niet in
de watten gelegd, vindt
Ron Sman. De wandel-
tocht naar de Schans is
bezaaid met armetierige
Zaanse panden. In De
Woosnap trekt hij ten
strijde tegen het verval
en breekt een lans voor
een radicale aanpak.

Verder in dit nummer bijdra-
gen van Titia de Groot, Peter
Roggeveen en Zaans Schoon.
Voorts de vaste rubrieken:
Stichting de Zaanse Schans
meldt ... (928), Boekennieuws
(933), Kroniek (935) en de
Culturele agenda (936).

Nieuws van de Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis
Cursus-programmaboekje
De Stichting Regionale Geschiedbeoefening
Noord-Holland heeft voor het cursusseizoen 1994-
1995 het cursus-programmaboekje uitgegeven.
Het is te verkrijgen bij het Gemeentearchief
Zaanstad, Hoogstraat 30-34, Koog aan de Zaan.

De cursus 'Huizenonderzoek en dorpsreconstruc-
tie', wordt gehouden in het Gemeentearchief
Zaanstad, tijdstip: maandagavond van 19.00-21.00
uur, duur: 6 lessen, kosten: f90,—, data: 10,17, 24
en 31 oktober, 7 november 1994, evt. herhaling in
februari 1995. Informatie: 023-318436.
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Een door Maarten Oortwijn
gemaakte pentekening van
het Westzijderveld.

Restoration '94
De tweejaarlijkse internationale vakbeurs
Restoration in de RAI te Amsterdam vindt plaats
van 12 t/m 14 oktober. Op dinsdag en woensdag
is de beurs geopend van 10.00 tot 21.00 uur, don-
derdag tot 17.00 uur. Naast restauratie en conser-
vering van het cultureel erfgoed wordt dit jaar ook
aandacht besteed aan het industrieel erfgoed.
Tegelijkertijd vindt de Nationale kunst- en antiek-
beurs PAN '94 plaats.

Fietsroute j
De nieuwe (tweede) fietsroute 'De stolp te kijk' is
verschenen. Samengesteld door de Boerderijen-
stichting Noord-Holland in samenwerking met de
ANWB en de Toer-in, als een der cultuurhistori-
sche onderdelen van deze provinciebrede zomer-
manifestatie. De fietsroute is voorzien van foto's
en plattegronden van de boerderijtypes en een
verklarende lijst van bouwkundige termen. Te
koop bij de VVV- en ANWB-kantoren. Als u
f 3,50 overmaakt op gironummer 338181 (t.g.v.
penningmeester Stichting Vrienden van de
Noordhollandse Stolp, Oosterblokker) dan krijgt
u de fietsroute thuisgestuurd. Als u beide routes
wilt bestellen, maakt u dan f 7,— over.

OBW
De vereniging tot Ongeschonden Behoud
Westzijderveld (OBW) zal ook dit jaar weer
kerstkaarten verkopen. Naast de kaarten met een
aquarel van Corrie Bentvelzen-Hes en een pente-
kening van Maarten Oortwijn, zal nog geprobeerd
worden een nieuwe kaart van een Zaanse kunste-
naar uit te brengen. De prijzen van de kaarten
variëren van f l , — per stuk en 12 voor f 10,— tot
f 2,— per stuk en 6 voor f 10,—. De opbrengst
komt geheel ten goede aan het werk van OBW.
Ook de videofilm 'Het Westzijderveld, bedreigde
schoonheid' is opnieuw verkrijgbaar voor f 20,—.
Informatie: Sybrandakker 9, Koog aan de Zaan,
tel: 075-157119.

v „

Natuurkaart van het ROA-gebied.
De Milieufederatie Noord-Holland heeft een
natuurkaart uitgegeven. De milieufederatie is van
mening dat de natuur in het ROA-gebied te veel
uit beeld is geraakt. Zij heeft daarom een kaart-
beeld gemaakt in de vorm van een bureaulegger en
een wandkaart, bestemd voor bestuurders en amb-
tenaren. De kaart moet de ambtenaren en bestuur-
ders van het ROA en de deelnemende gemeenten
tot steun zijn wanneer zij plannen maken voor
woningbouw, bedrijfsterreinen en wegen.
Eigenlijk zou de natuurkaart 'bovenop' de kaart
gelegd moeten worden bij de ROA-Structuur-
schets. De kaart is samengesteld in nauwe samen-
werking met het ROA-platform van natuur-,
milieu- en bewonersorganisaties en financieel
mogelijk gemaakt door het Wereld Natuurfonds.
In verschillende kleuren met symbolen zijn de
natuurwaarden op de kaart in beeld gebracht. De
kaart is te verkrijgen bij de Milieufederatie Noord-
Holland, Nicolaasstraat 2b, Zaandam Als buroleg-
ger f 15,—incl. porto en afgehaald f 10,—. Als
wandkaart f 6,— incl. porto en afgehaald f 2,50.
Tel: 075-351598.

Wilhelminapark
Voor de Vereniging Wilhelminapark Wormerveer
heeft graficus Theo Blankenstijn een li tho
gemaakt van het park aan de Zaanweg-zijde. De
litho wordt geleverd met passe-partout, formaat
30 x 40 cm voor de prijs van f 50,— of ingelijst
f80,—. De opbrengst is voor het onderhoud van het
park. Inlichtingen m w. R.M. Fontijn, Plein 13 nr
12, 1521 AP Wormerveer. tel: 075-214515.

Films
Van cineast P.J. Eijer, Bredenhofstraat la, 1544
RB Zaandijk, tel: 075 - 210299 ontvingen we
bericht dat geïnteresseerden in folkloristische eve-
nementen en natuurgebieden in onze streek of
elders, zich met hem in verbinding kunnen stellen.

Almanak voor het
Industrieel Erfgoed.
Het Projectbureau Industrieel Erfgoed heeft een
handzaam boekje uitgebracht waarin alle relevan-
te informatie is samengebracht. Het bevat een
overzicht van overheidsinstanties, wetenschappe-
lijke en culturele organisaties, archieven, bibli-
otheken, musea, alle particuliere verenigingen en
internationale organisaties op industrieel gebied.
Een overzicht van industriële complexen per pro-
vincie, een lijst van termen en begrippen, een
bibliografie en een register maken het tot een com-
plete almanak. Te verkrijgen voor f 10,—
(excl.porto) bij het Projectbureau Industrieel
Erfgoed, Postbus 948, 3700 AX Zeist.

Bronzen afbeelding
In het kader van de viering van het 125-jarig
bestaan van de rk-kerk Maria Magdalena aan de
Dorpsstraat in Wormer, heeft de commissie die de
festiviteiten hieromtrent organiseert aan de kun-
stenares Marga Hessels verzocht een model te
maken dat heel duidelijk de markante vormen van



Het door Marga Hessels
vervaardigde model van
de 125-jarige Maria
Magdalena-kerk in
Worm e r

de kerk weergeeft. De afmetingen van het model
zijn 140 mm lang, 80 mm breed en 13 cm hoog.
Het is leverbaar in twee uitvoeringen, in brons en
in kunststof. Voor brons is de prijs f 250,— per
stuk en in kunststof f 125,- per stuk. Te bestellen
bij Th. C.M. Ammeraal, Zandweg 115, 1531 AM
Wormer, tel: 02982-5796.

Uitnodiging

L.S.
Hiermede hebben wij het genoegen u uit te nodi-
gen voor de algemene ledenvergadering.

Agenda

1. Opening
2. Notulen vergadering d.d. 8 november 1993
3. Ingekomen stukken
4. Jaaroverzicht
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing leden kascommissie
8. Bestuursverkiezing:

Mevrouw M. Kuyper treedt af.
Mevrouw A. Bol wordt als kandidaat
voorgesteld.
De heren P. Verhoeven en D. Schoen treden
volgens rooster af.
Zij stellen zich herkiesbaar.

9. Rondvraag

Pauze

10. 'Het Westzijderveld, bedreigde schoonheid'
Video en inleiding, verzorgd door de
Vereniging Ongeschonden Behoud
Westzijderveld

11. Sluiting

De vergadering vindt plaats op maandag 7
november 1994 in het Raadhuis te Koog aan de
Zaan (bij het viaduct). Aanvang 20.00 uur.

Wij hopen velen van u die avond welkom te
mogen heten.

Met vriendelijke groeten,
M. Kuyper-Stuurman, secretaris

De plaats van handeling van de algemene leden-
vergadering: het Raadhuis te Koog aan de Zaan

Nieuwe leden

Een hartelijk welkom aan de volgende nieuwe
leden:
Mevr. M.L. Bakker de Boer, Egmond aan Zee
De heer J.A. de Koning, Krommenie
De heer K.J. Husslage, Oostknollendam
Mr. D.G. de Hen, Westzaan
'Stichting 'Reght Huys Banne Westzaan',
Westzaan
Mevr. Kn. Kruijver, Zaandam
De heer LUC Ooms. Zaandijk.
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ANNONCES

Het pand Lagedijk 73A is
een simpel éénbeukig pak-
huis. De omvang is gering -
bititenmaten 6,5 x 6,5
meter. Opmerkelijk is dat
de korbelen op de eerste
verdieping uit gekromd
hout bestaan. Dat bekrach-
tigt de gedachte dat het
pand ouder is dan 1878;
het was namelijk vooral de
in het midden van de acht-
tiende eeuw ter ziele gega-
ne Zaanse scheepsbouw,
die gebruik maakte van
gekromde balken. De foto
werd, zoals u ziet, genomen
toen de voorbereidingen
voor Zaandijk 500 in volle
gang waren.

Te koop aangeboden:
Bulletins KNOB
22 complete jaargangen (1968 t/m 1989), inclu-
sief inhoudsopgaven en 20 losse nummers uit de
jaren 1954 t/m 1959, o.a. het jubileumnummer.

Tijdschrift 'Ons Amsterdam'
13 complete jaargangen (1953 t/m 1965), regis-
ters van 1949 t/m 1966, 3 complete jaargangen
(1967, 1968 en 1969), l los nummer, juni 1972
(nró)

Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland'
Bundels: 18e (1946), 19e (1949) 38 t/m 60 (1971
t/m 1993), totaal 25 stuks
Regionaal Historisch tijdschrift 'Holland'
14 complete jaargangen (1975 t/m 1988), jaar-
gang 1989 de nummers l t/m 5

Stichting 'Oude Hollandse Kerken'
Bulletins: 19 jaargangen (2 per jaar),
1993), in de bewaarbanden.

1975 t/m

'Antiek'
2e jaargang, compleet (1967), 3e jaargang, de nrs
l t/m 7 en 6e jaargang nummer 5

Tijdschrift 'Monumenten'
14 jaargangen compleet (1980 t/m 1993)

Tijdschrift van de bond 'Heemschut'
20 complete jaargangen (1971 t/m 1993), jaar-
gang 1970, de nummers l , 3, 4 en 5.

'Toen en Nu 1940 - 1945', geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog, de nummers l t/m 25, uit-
gave Tij l, Zwolle, v.a. 1975

Jaarverslagen
Ver. Hendrick de Keijser, 1958 t/m 1967 (10 st.),
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1974 t/m
1987 (Hst . )

Mocht u interesse hebben in een (of meerdere)
van de aanbiedingen, dan wordt u verzocht tele-
fonisch contact op te nemen: 075 - 166533, bij
voorkeur tussen 19.00 en 20.00 uur.

Een reactie op het pakhuisnummer
Een kleine toevoeging: Lagedijk 73A
Geachte redactie,
Met interesse en waardering las ik de laatste
gezamenlijke produktie van ANNO en Met

Stoom over pakhuizen. Opnieuw bent u er in
geslaagd een waardevolle toevoeging te doen aan
hetgeen er over de Zaanstreek is geschreven. Aan

uw prijzenswaardige themanummer
^ * wil ik echter op mijn beurt een kleine

toevoeging doen. In uw opsomming
van bewaard gebleven pakhuizen,
miste ik namelijk het pakhuis dat ik
sedert twaalf jaar met vreugde en
respect bewoon, Lagedijk 73A te
Zaandijk.

Een al ouder voornemen is de precie-
ze geschiedenis van dit pand eens uit
te zoeken. Het kwam er tot op heden
niet van; daarom moet ik mij hier
beperken tot hetgeen ik toevallig te
weten kwam. Zo las ik bij Oosterbaan
dat het adres 'Lagedijk' relatief nieuw
is voor dit pand. Het staat zo'n dertig
meter van de Lagedijk verwijderd aan
een steeg, die vroeger 'Noor-
derkerkpad' heette. Dit pad voerde
naar de werf van Vredenduin, een
bedrijf dat (zoals 'Zaanvorsers'
weten) gespecialiseerd was in de
molenbouw. Het door mij bewoonde
pakhuis maakte eens deel uit van dit
bedrijf. Het was de zogeheten
'Oosterschuur', waarin gereedschap-
pen en kleine materialen werden be-
waard. Daarachter strekten zich de
'Westerschuren' uit, langgerekte
loodsen waarin bijvoorbeeld de mo-
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lenwieken werden gemaakt. Deze loodsen verd-
wenen later, zoals ook Vredenduin er niet meer
is. Uit de molenmakerij kwam een aannemings-
bedrijf voort, het laatst gedreven door Piet Out.
Deze specialiseerde zich meer en meer in bouw-
kunde (Zaandijk kent fraaie voorbeelden van
door hem ontworpen panden). Dat was voor hem
reden zich in de jaren '60 van het aannemingsbe-
drijf te ontdoen. Het bedrijfsmatige gebruik van
het pakhuis kwam daarmee ten einde, ware het
niet dat Out een deel van het pakhuis liet verbou-
wen tot ruimte waar zijn dochter pianoles kon
geven (Out deed op de benedenverdieping nog
enige klusjes). Tot midden jaren '70 werd het
pakhuis vervolgens door opeenvolgende muziek-
leraren gebruikt. Na een periode van leegstand
betrok ik het in 1982, gefaseerd wordt het sinds-
dien steeds meer tot 'woning' verbouwd.

Mijn concrete kennis over het pakhuis strekt
terug tot 1878, toen het op de huidige plaats werd

neergezet. Vredenduin zat met een acuut ruimte-
gebrek nadat zijn opstallen gelijktijdig met de
Zaandijker kerk door brand waren verwoest.
Kenners van de Zaanse houtbouw hebben de ver-
bindingen van de balken bekeken en concludeer-
den toen dat die in ieder geval uit het laatste
kwart van de negentiende eeuw stammen. Piet
Out heeft mij echter verteld dat het pand eerder
op de Zaandijker Noord heeft gestaan, waar het in
gebruik was als opslag van droge verfstoffen en
mengplaats van verf. Steunend en vloekend ben
ik meer waarde aan die mededeling gaan hechten
toen ik enkele jaren geleden de houten vloer kaal-
haalde en centimeters dik aangekoekte smurrie
moest verwijderen - rood in de ene hoek, groen in
de andere.

Jan Pieter Woudt

Ach Lieve Tijd nu ten einde?

Het speciaal voor Ach
Lieve Tijd ontworpen
wapen van de Zaanstreek,
ontworpen door Dick
Kerssens.

Met het uitkomen van een extra aflevering (num-
mer 19) in de afgelopen maand mei, is de Zaanse
Ach Lieve Tijd-serie beëindigd. Voor de respec-
tievelijke redactieleden Alice van Diepen, Titia
de Groot, Dick Kerssens, lan Muller (van uitge-
verij Waanders), Ger Jan Onrust, Jan Pieter
Woudt en Klaas Woudt, was dit even wennen. De
redactie was gedurende twee jaar gewoon geraakt
eenmaal per maand bijeen te komen om de kopij
van de volgende nummers door te spreken.
Ondanks het feit dat men het niet altijd met elkaar
eens was, kan gezegd worden dat er altijd op een
enthousiaste en prettige manier met elkaar is
samengewerkt. Het werd van lieverlee een hecht
clubje.

Pluim
Veel werk is er voor deze historische reeks verzet.
Vooral op de hoeden van de heren Woudt en
Kerssens mag wel een grote pluim gestoken wor-
den. De schrijvers Klaas en Jan Pieter Woudt
moesten de teksten steeds binnen een tamelijk
kort tijdsbestek aanleveren en na bespreking in de
redactie nog tweemaal herschrijven alvorens ze
geschikt waren voor de drukproeven. Naarmate
de serie ging lopen moesten de redactieleden der-
halve steeds meer teksten in verschillende versies
(gemiddeld zo'n twee tot drie afleveringen per
maand) kritisch doorlezen. Vader en zoon Woudt
hebben hiermee opnieuw bewezen dat zij het op
een populaire wijze beschrijven van de Zaanse
geschiedenis in de vingers hebben. Wederom
hebben zij een niet geringe prestatie geleverd: dit
keer de weergave van tien eeuwen Zaanse
geschiedenis, vanaf de prehistorie tot aan de
Tweede Wereldoorlog, in een notedop. De talrij-
ke anekdotes hebben daarenboven het leesplezier
vergroot.
De meeste tijd is echter gaan zitten in het speur-
werk naar geschikt beeldmateriaal. Hoofdzake-
lijk omdat daarbij naar originele c.q. nog onbe-
kende afbeeldingen gezocht moest worden, die
in de regel meestal het moeilijkst te vinden zijn.
Hier zijn de complimenten aan het adres van
Dick Kerssens meer dan op zijn plaats. Hij heeft
als een ware schatgraver het mooiste van het
mooiste uit de rijke collecties die in het archief en
de musea aanwezig zijn, te voorschijn weten te
toveren. Juist de illustraties hebben de belangstel-
ling voor het blad weten te wekken. Overigens is
aan hem tevens het speciaal voor de omslag ont-
worpen Zaanstreekwapen toe te schrijven. Het
gemeentearchief is dan ook met recht zeer trots
op zijn werk.

917



De Vrij heidsboom
te Zaandijk, inge-
wijd op 14 juli
1795. Een van de
vele illustraties die
een plekje kregen
in een van de afle-
veringen van Ach
Lieve Tijd. De
boom, symbool
voor vrijheid,
gelijkheid en broe-
derschap, is afge-
beeld in de
Kerkstraat, voor de
hervormde kerk.

Oplage
Voor de uitgever en de verkooppunten in de
Zaanstreek e.o. is de Ach Lieve Tijd met een
oplage van circa 10.000 exemplaren ronduit een
commercieel succes te noemen. Het viel uitge-
verij Waanders op dat, als men de afzet van de
serie vergelijkt met die in andere streken, de
Zaanstreek meer resultaat heeft geboekt dan de
grotere gebieden zoals bijvoorbeeld het Gooi. Dit
komt doordat er in een klein gebied vaak meer
betrokkenheid en verwantschap heerst. Het
merendeel van de inwoners van de Zaanstreek
voelt zich Zaankanter en is trots op zijn streek:
de reden van het verkoopsucces. Uit gesprekken
met de twee grootste boekhandelaren in de
Zaanstreek bleek dat de serie voor hen evenzeer
heel geslaagd is geweest. Bij een van hen is door
deze uitgave zijn klantenkring aanzienlijk uitge-
breid. Aardig om te vermelden is ook dat indien
een nummer wat later dan op de geijkte woens-
dag in de winkel lag, er de gehele dag door een
grote aanloop was van mopperende klanten die
vroegen waar het blad bleef. Met spanning werd
er naar een volgende aflevering uitgekeken.
Beide boekverkopers vinden het jammer dat het
voorbij is.
Wel is het mogelijk om de negentiendelige Ach
Lieve Tijd-serie alsnog in zijn geheel of in losse
afleveringen (f 7,95) aan te schaffen.

Doelstellingen
Toen het Gemeentearchief Zaanstad met
Waanders in zee ging, had het met deze serie
totaal andere doelstellingen voor ogen dan de
boekhandel, te weten:

ten eerste de naamsbekendheid van het
gemeentearchief in de Zaanstreek en om-
geving te vergroten
ten tweede de mensen bewust te maken van
het rijke bezit aan collecties die in het archief
als ook bij particulieren en musea aanwezig
zijn en
ten derde de belangstelling voor de Zaanse
historie op te wekken bij een zo breed moge-
lijk publiek.

Daarin is het archief naar volle tevredenheid
geslaagd. De belangstelling was boven verwach-
ting. Blijkens de vele, vrijwel uitsluitend positie-
ve reacties werden de bladen in brede kring gele-
zen en was de betrokkenheid groot. Met name
over de ontvangen kritische opmerkingen van de
lezers omtrent gemaakte fouten en/of nagelaten
vermeldingen in de tekst, was de redactie erg ver-
heugd: de bladen werden echt gelezen!
Niet geheel te peilen valt of het toenemend aantal
bezoekers van het gemeentearchief vanaf 1992 te
danken is aan deze uitgave. Evenzo geldt dat voor
het opvallend aantal ontvangen schenkingen in
deze periode. Zeker is wel, dat de belangstelling
voor de foto's hierdoor behoorlijk is gestegen.
Een voor het archief gunstige bijkomstigheid was
dat het veelal nog onbekende, c.q. ontoegankelij-
ke fotomateriaal hierdoor een identiteit heeft
gekregen en toegankelijk is geworden. Bovendien
heeft Waanders alle door hen gemaakte dia's van
de afgebeelde illustraties aan het archief overge-
dragen. Van deze dia's werd direct al regelmatig
gebruikgemaakt.

Einde
Is met de verschijning van de laatste aflevering
(met index en corrigenda) de Ach Lieve Tijd over
de Zaanstreek nu ten einde? Voorlopig wel.
Alhoewel het archief met veel genoegen aan de
produktie heeft meegewerkt, hebben de werk-
zaamheden tegelijk een groot beslag gelegd op de
capaciteit. Wellicht is over enkele jaren de tijd
rijp voor een (vervolg)serie over de meer recente
Zaanse historie vanaf 1940-1945. Een en ander
zal mede afhangen van de ontwikkelingen van het
gemeentelijk beleid ten aanzien van het archief,
evenals de toekomstplannen van de uitgever. De
moeite van het archief en anderen is in ieder
geval beloond met een mooie serie over de
Zaanse historie in een band die op menig boe-
kenplank, zowel binnen als buiten de Zaanstreek
(en in het buitenland), staat te prijken. Een serie
die, om met de woorden van Waanders te spre-
ken, boeiend om te lezen en een lust voor het oog
is.

Titia de Groot
(gemeentearchivaris)
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Zaandijkse straatnamen geven geheimen prijs

Een boekje over de herkomst en betekenis van
paden en straatnamen belooft meestal geen lec-
tuur waar je eens lekker voor gaat zitten. Het
roept associaties op met een naslagwerk waarin
de zakelijkheid overheerst. Dat het wel degelijk
anders kan bewijst het in september verschenen
boekje 'Aan de dijk gezet, 500 jaar Zaandijker
straatnamen'. Een heerlijk boekje, vol met nos-
talgische foto's en een vloed aan sappige details.

De uitgave is een onderdeel van de vele activitei-
ten die Stichting Zaandijk 500 in petto had om
het vijfhonderdjarig bestaan van het dorp luister
bij te zetten. Het boekje is samengesteld door de
werkgroep Historische Commissie Zaandijk 500,
die onder het voorzitterschap van Jaap Kuyt de
archieven is ingedoken om vijf eeuwen
Zaandijkse historie uit te pluizen. Een vondst is
het verruilen van een alfabetische opzet voor een
chronologische volgorde, waarbij de eerst
beschreven straat ook de oudste is van Zaandijk.
Op deze wijze laat het boek zich lezen als de
levensgeschiedenis van een dorp; vanaf de prille
geboorte aan de Lagedijk, de groeistuipen en de
puberteit tot aan de twintigste-eeuwse face-lift en
de in omvang alsmaar uitdijende grijsaard van
1994. Tussen de Lagedijk en de splinternieuwe

componistenwijk in Rooswijk-Noord ligt een
stap van vijf eeuwen. Het boekje voert de lezer in
zo'n zestig bladzijden door de tijd, geeft tekst en
uitleg over het ontstaan van de paden, de her-
komst van de namen, het leven op en rond die
paden, de rol van de Guisweg als levensader met
de buitenwereld, de komst van nieuwe straten, de
'trek' over de spoorlijn, de sanering van het oude
hart en de laatste ontwikkelingen. Bij de beschrij-
vingen wordt uitvoerig stilgestaan bij historische
gebouwen, verdwenen molens en kleurrijke
dorpsgenoten die ooit door Zaandijk kuierden.
Voor Zaandijkers is het boekje een must. Klip en
klaar wordt de historie van het dorp uit de doeken
gedaan, gelardeerd met fraai illustratiemateriaal
en geschreven in een vlot weglezende schrijfstijl.
De oplage van 'Aan de dijk gezet' is beperkt. De
Stichting Zaandijk 500 koos voor een behouden-
de taktiek door niet meer dan duizend exempla-
ren op de markt te brengen. Dat lijkt weinig voor
een jubilerend dorp met 6800 inwoners, nog
afgezien van de in streekhistorie geïnteresseerde
inwoners van de andere Zaandorpen. De prijs
bedraagt 25 gulden.

Peter Roggeveen

Vrienden van het Zaanse Huis in de ether

Op maandag 22 augustus ruiste het sonore stem-
geluid van Ron Sman de huiskamers binnen van
luisteraars die hun radio op het juiste kanaal had
afgestemd. In het kader van een zomertoer van
Radio Noord-Holland en de Provinciale Bibli-
otheekcentrale Noord-Holland werd Zaandam
aangedaan. De vereniging Vrienden van het
Zaanse Huis kreeg het vriendelijke verzoek de
uitzending op te luisteren met drie kandidaten die
elkaar in een quiz-programma het leven zuur
mochten maken. Het drietal dat uiteindelijk in de
ring verscheen waren voorzitter Ron Sman en de
beide eindredacteuren van ANNO, Jaap van der
Horst en Peter Roggeveen.
Het programma, dat werd uitgezonden vanuit een
studiowagen op de Zaandamse Burcht, bestond
uit twee delen. In het eerste onderdeel kreeg iede-
re kandidaat zes vragen waarbij gebruik mocht
worden gemaakt van de boeken in de bibliobus.
De opzoektijd bedroeg een kwartier. Die vragen
waren, op zijn zachtst gezegd, redelijk geva-
rieerd. Een paar voorbeelden: Hoe heette
Zaandam in 1564? Welke twee soorten luiaards
zijn er, waaraan hangen zij, en welke van de twee
is de langste?
Nostradamus voorspelde al lang geleden dat
Parijs op 5 januari 1995 zal worden getroffen
door een incident. Wat gebeurt er dan?

Na de tussenbalans te hebben opgemaakt volgde
een slopende tweede ronde met twintig snel-
heidsvragen met meedogenloze regels voor
goede en foute antwoorden. Vooral de inzet en
vechtlust van Ron Sman viel hierbij op. Telkens
weer schoot zijn hand als eerste naar de knop.
Zijn antwoorden bleken bovendien in de meeste
gevallen ook nog in de smaak te vallen bij de jury.
In de slotfase kende de op drift geraakte voorzit-
ter geen pardon met zijn medekandidaten en liep
hij ongegeneerd uit naar een royale voorsprong.
Hij greep met overmacht de hoofdprijs van een
dinercruise, aangevuld met nog enkele presentjes.
Behalve het geven van goede of foute antwoor-
den kreeg het drietal voldoende zendtijd om de
luisteraars te wijzen op het bestaan en de doel-
stellingen van de vereniging Vrienden van het
Zaanse Huis. Ron Sman voerde daarbij, zoals het
een toegewijd voorzitter betaamt, het hoogste
woord en wees er fijntjes op dat de vereniging
(nog) geen ledenstop kent en aanmeldingen van
nieuwe leden in dank zullen worden aanvaard.

Peter Roggeveen
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Twee kerken, twee gedachten?
Het godsdienstig leven in het 17e-eeuwse
Zaandam is het onderwerp van een recent artikel
door de Amsterdamse hoogleraar A. van Deursen
(Vrije Universiteit). Door middel van archiefon-
derzoek heeft hij de bewering gecontroleerd dat
Zaandam rond het jaar 1670 twee gereformeerde
gemeentes had en dat de bewoners zelf mochten
kiezen bij welke van de twee ze zich wilden aan-
sluiten. ('Gereformeerd' hier in de toenmalige
betekenis van het woord, dus: van de hervormde
staatskerk.)
Het was niet de eerste de beste die dat zei: Anna
Maria van Schurman (1607-1678), die als geleer-
de vrouw en kunstenares in de zeventiende eeuw
een grote naam had, kwam met haar bewering
over de Zaandamse tweedeling aanzetten toen ze
door de Utrechtse kerkeraad vermaand werd.
Haar werd verweten dat ze de gemeenschap der
kerk verbrak door zich bij de huisgemeente van
de Waalse predikant Jean de Labadie in
Amsterdam aan te sluiten. „In Zaandam kan iets
dergelijks ook, dus ik doe niets verkeerds", zo
zou men haar argumentatie kunnen samenvatten.

Van Deursen vroeg zich naar aanleiding van haar
verdediging (gepubliceerd door F. van Lieburg in
1989; te vinden in de acta van de Utrechtse ker-
keraad) af of er in Zaandam destijds echt een
plaatselijke scheiding vanwege verschillen in
smaak bestaan heeft. Hij constateert dat de bevin-
dingen van de Utrechtse kerkeraad van 1670
kloppen: het woongebied bepaalde of de
Zaandamse gelovigen bij de Oostzijder- of
Westzijdergemeente hoorden. Persoonlijke voor-
keur had daar niets mee te maken.
Maar om het gerucht waar Schurman mee
schermde te plaatsen gaat Van Deursen in het arti-
kel verder in op de splitsing van de ene
Zaandamse gemeente in twee, in september
1640. Om tweedracht te vermijden stond de clas-
sis bij die splitsing tijdelijk een vrije keuze toe:

gelovigen waren niet verplicht naar de nieuwe
Westzijderkerk te gaan als ze liever bij de
Oostzijderkerk bleven.
Het was een tijdelijke keuzemogelijkheid, maar
vooral predikant Bergius van de Oostzijderkerk -
door de splitsing beroofd van heel wat leden -
probeerde hem zo lang mogelijk te laten gelden.
Eenjaar na de splitsing ging hij in de voorberei-
dingsweek op de Avondmaalsviering nog rond in
West-Zaandam, en nam daar zelfs een nieuw lid-
maat aan. De classis en ook de synode stonden
deze aanpak niet toe en zo kwam er een eind aan.

Van Deursen gaat in het vervolg van zijn artikel
in op de vraag of er verschillen te bespeuren zijn
tussen de wijzen waarop het kerkelijk leven in
Oost- en West-Zaandam gestalte kreeg. Hij con-
stateert verschillen in aanpak bij het houden van
catechese en daarbij lijkt het hem waarschijnlijk
dat Bergius maar weinig plaats gunde aan
geloofsopvattingen zoals die leefden in de zoge-
heten Nadere Reformatie. (En passant stipt hij
Bergius' initiatief uit 1643 aan om een biblio-
theek voor de Zaandamse kerkgemeente te stich-
ten. Of het pleidooi werkelijk tot een bibliotheek
geleid heeft is hem niet bekend.)
Het artikel is een boeiende verkenning waarin
Van Deursen de gegevens (vooral afkomstig uit
de Zaandamse kerkeraadsnotulen) weet te verbin-
den met algemene ontwikkelingen in het kerke-
lijk leven.

H. Borst

A.Th. van Deursen 'De twee gemeenten van
Zaandam; het ideaal van Anna Maria van
Schurman getoetst' in: Documentatieblad Nadere
Reformatie, 17 (1993) 2 (najaar; daadwerkelijk
verschenen in voorjaar 1994). Uitgever:
Lindenberg Boeken & Muziek, postbus 4209,
3006 AE Rotterdam, 010-4111607.
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Bijbeltegels in de Zaanstreek

Afbeelding l
Een stel hoekvloeren met
de voorstelling van Mat.
27:32 - De kruisdraging,
Mat. 26:75 - De
(derde)verloochening van
Petrus, paars, 185 x 234 x
20 mm; 88 x 236 x 20 mm,
Amsterdam, 2e kwart 18e
eeuw. Deze hoekvloeren
zijn gevonden in een pand
aan de Hogendijk te
Zaandam.

De Zaanstreek is een gebied in Nederland waar
beschilderde wandtegels veel zijn toegepast.
Afhankelijk van streek en tijd zijn tegels te vin-
den in de haardstede, de keuken, de gang of de
kelder. In de Zaanstreek heeft de haardstede een
specifieke vorm: de smuiger. Over de geschiede-
nis van de smuiger verwijs ik naar de literatuur
(De Jong). Over de tegels in de Zaanstreek is ech-
ter nog maar weinig geschreven. In deze bijdrage
zal ik nader ingaan op de in de streek voorko-
mende tegels en wel speciaal de bijbeltegels.
Deze immers zijn het meest toegepast: van de 72
gedocumenteerde smuigers in de Zaanstreek
(documentatie S. de Jong, J. Pluis) blijkt dat vier
van de vijf smuigers bekleed zijn of waren met
bijbeltegels.
Het opvallendste onderdeel van een smuiger is
het naar voren welvende bovenste gedeelte -het
verwulft- van de achterwand. Verder bestaat de
smuiger uit een vuurnis en een boezem. Deze
constructie schijnt rond 1730 te zijn ontstaan.
De vuurnis is meestal betegeld met (vaak dure)
ornamenttegels als Alkmaarder sits, servetblad,
granaatbloemen met vogels, kievitseitjes,
Jeruzalemsveren en schilpad.
De boezem is zeven of negen, soms zes of acht
tegels breed en negen tot veertien tegels hoog en
heeft een lichte ronding. De tegels sluiten nauw
tegen elkaar aan en zijn vaak passend geslepen.

Hoekvloer
Soms is ter hoogte van het boezemijzer een kwart
ronde marmeren plaat aangebracht of een
beschilderde tegel in dezelfde vorm van circa 18
x 24 centimeter, de hoekvloer (1), in het Zaans
hoeksteentje genoemd.
De aansluitende rechte zijkanten van zo'n hoek-
vloer werden in de muur gemetseld en deze zijn
dan ook niet beschilderd. De onderzijde is wit
geglazuurd. De ons bekende hoekvloeren zijn in
de eerste helft van de 18e eeuw vervaardigd in
Amsterdam en zijn alle met een bijbels tafereel
beschilderd.
De afmeting is ongeveer 18 x 24 centimeter en de
dikte is circa 1,8 tot 2 centimeter. In de literatuur
worden hoekvloeren wel als etagèretegels aange-
duid (Korf 1979, p.28). Deze benaming is mijns
inziens minder gelukkig.
Er zijn mij slechts drie paar bij elkaar horende
hoekvloeren bekend, waaronder een stel uit een
pand aan de Hogendijk te Zaandam.

Zijwangen
Een ander type smuiger heeft naast de vuurnis
twee naar voren gebouwde zijwangen, de zijstuk-
ken. Een zij wang is het gedeelte dat naast de
vuurnis een tot twee tegels naar voren is
gebouwd en aan de bovenzijde is afgedekt met
een marmeren of een geschilderd houten blad,
het 'hoogje' genaamd.
Als voorbeeld van zo'n type neem ik de smuiger
die tot 1971 in het pand Hazepad 11 , een voor-
malige bakkerij, te Zaandijk zat.

Afbeelding 2
Smuiger, vermoedelijk 1753, Hazepad I I ,
Zaandijk. Opname van 11 juli 1967

In 1753 vond in dit pand een ingrijpende verbou-
wing plaats. Toen zal ook de hier afgebeelde
smuiger zijn aangebracht. In 1972 is dit pand
weer als bakkerij opgebouwd in de Zaanse Schans
met de naam 'In de Gecroonde Duivekater.'

Ossekop en anjer
De smuigers zijn in de meeste gevallen bekleed
met bijbeltegels. De oudste in de Zaanstreek
voorkomende bijbeltegels dateren van rond 1720.
De meeste tegels van smuigers in de Zaanstreek
zijn in Amsterdam gemaakt. Eerst na 1854 zien
wij, als de laatste tegelfabriek in Amsterdam zijn
poorten sluit, dat smuigers met Utrechtse bijbel-
tegels bekleed worden. In de tweede helft van de
19e eeuw was er een aanzienlijke produktie van
bijbeltegels te Utrecht. Er werden in Nederland
buiten Utrecht geen of nauwelijks bijbeltegels
vervaardigd. Alleen in Makkum is er nog sprake
van een kleine produktie.
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Afbeelding 3a en 3b.
Bijbeltegels, Jozua 2:4,5 -

Rachab verbergt de ver-
spieders; blauw,

Amsterdam, 3e kwart 18e
eeuw. Opname dateert

van 2 juni 1966. De smui-
ger is circa 1975 vernield
door inbraak en diefstal.

Racbab bergt de befpieders,

De Amsterdamse bijbeltegels zijn geschilderd in
een cirkel, in feite in twee cirkels, met als hoek-
motief een zogenaamde ossekop of een anjer. De
anjer werd in de 18e eeuw vrijwel alleen in
Amsterdam op tegels geschilderd, al is van
Makkum een klein aantal bijbeltegels met een
anjer bekend uit die tijd. In de eerste helft van de
19e eeuw kwam de anjer af en toe ook op
Utrechtse bijbeltegels voor. De anjer is er in vele
uitvoeringen, afhankelijk van de tijd en de schilder.

Oude en Nieuwe Testament
Een serie bijbeltegels bestond in de tweede helft
van de 18e eeuw uit 120 voorstellingen, waarvan
60 van het Oude en 60 van het Nieuwe
Testament. Als een soort boekhouding werd per
kap (=30 tegels) wel eens aangegeven wie de
schilder ervan was. Zo is soms op de Ie, 31e,
soms ook op de 30e en 60e tegel van het Oude en
Nieuwe Testament (aangegeven met een O of een
N) een signatuur en jaartal te vinden. Het betreft
dan de voorstellingen:

Gen. 2:7 - Adam in het paradijs (O 1)
Richt. 16:19 - Delila laat Simsons

haar afknippen (O 30)
Tob. 6:14 - Tobias vangt een grote vis (O 60)
De evangelist Matteüs (N 1)
LUC. 18:11-14 - De Farizeeër en de tollenaar (N 30)
Hand. 13:16 - Paulus bestraft de

tovenaar Elymas (N 60)

Opmerking: doordat er wel eens geschoven werd
met voorstellingen kan de middelste nummering
O 30/N 30 wel eens afwijken. Zo wordt bijvoor-
beeld O 30 en O 31 aangetroffen voor Richt. 16:3
- Simson draagt de deuren van de stadspoort van
Gaza weg. Het is daarom van belang op te letten
als tegels worden gedemonteerd of opnieuw wor-
den ingemetseld.

Pieter Schut en Jan Luiken
Bijbeltegels werden bijna altijd naar prenten
geschilderd. De Amsterdamse bijbeltegels met
een anjer zijn in feite naar twee serie prenten
geschilderd en wel van de graveurs Pieter Schut
en Jan Luiken. Deze zijn:

/. Toneel ofte Vertooch der Bybelsche Historiën.
Cierlyck in 't koper gemaeckt door Pieter H.
Schut, ende in druck uytgegeven door
Nicolaes Visscher. Tot Amsteldam. Anno 1659.
336 prenten; O.T 192 stuks, N.T. 144 stuks,
prentgrootte 65 x 98 mm.

Veruit de meeste bijbeltegels in de Zaanstreek
gaan terug op deze prentjes. Afbeeldingen 3a en
3b zijn een voorbeeld van de voorstelling 'Rachab
verbergt de verspieders'.

Omstreeks 1790 wordt een nieuwe tegelserie in
produktie genomen waarvan de voorstellingen
teruggaan op de etsen van Jan Luiken.

2. DE SCHRIFTUURLYKE GESCHIEDENIS-
SEN EN GEEYKENISSEN Van Het Oude en
Nieuwe Verbond; Verwonende Drie honderd
zeven en dertig Konstige Figuuren. Verr\kt
met Bvhelse Verklaaringen en Stichtelvke
Verzen, door JOANNES LUIKEN. Met 'het
Leven van den Dichter. Te Amsteldam, By de
Wed. Pieter Arentz, en Kornelis vander Sys,
Boekverkoopers in de Beurs-straat, in de drie
Raapen, 1712.
337 prenten; bladgrootte 230 x 170 mm,
prentgrootte 1 1 1 x 148 mm.

Men kan bijna zeggen dat Jan Luikentegels alleen
in Amsterdam zijn gemaakt vanaf circa 1790 tot
het midden van de 19e eeuw.

Tegelserie
Aanvankelijk bestond de Amsterdamse tegelserie
uit niet minder dan 240 voorstellingen! De meest
complete serie is aangetroffen in het pand
Lagedijk 276 te Zaandijk (Pluis, 1985). Dit pand
is gebouwd in 1789. De daarin aanwezige smui-
ger is in 1984 verkocht aan het Rijksmuseum Het
Catharijneconvent, waar het nu een zaal siert met
voorwerpen die de religieuze wooncultuur weer-
spiegelen.

Ets nummer 185 van Jan Luiken met de voorstel-
ling van het loofhuttenfeest (afbeelding 4) diende
als voorbeeld voor een tegel in de smuiger van
het pand Lagedijk 276 te Zaandijk (afbeelding 4a
en 4b) en is de laatste tegel van het Oude
Testament met achterop O 120 (de 120e voorstel-
ling van het Oude Testament.
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N E HEM l A Vil l : iƒ,!<$,i/> 18,19. Afbeelding 4a
Bijbeltegel; Neh. 8:17,18-
Het loofhutten/eest; blauw,
Amsterdam, circa 1789. De
tegel z.at tot april 1984 in
de smuiger in het het pand
Lage dijk 276 te Zaandijk,
thans in het Rijksmuseum
Het Catharijne-convent te
Utrecht.

Aflieelding 4b.
Achterzijde van de tegel
van afbeelding 4a met het
nummer O 120 (de laatste
tegel van het Oude
Testament in deze serie).

Afbeelding 4
Ets van Jan Luiken
betreffende de voorstelling
van het loofhutten/eest.

Tableaus
In smuigers met bijbeltegels is slechts zelden een
tableau opgenomen. Wel komt het voor dat de
smuiger aan weerszijden is afgezet met een tegel-
pilaar van 13 tegels hoog. Eén van de weinige
voorbeelden van een tableau met een bijbels tafe-
reel in een smuiger is afbeelding 5. De voorstel-
ling is de intocht in Jeruzalem en gaat terug op
prentje nummer 58.

Jan Pluis

Literatuur:
H. Janse, S. de Jong, Houten huizen, een unieke
bouwwijze in Noord-Holland, Zaltbommel 1981
S. de Jong en J. Schipper, Gebouwd in de
Zaanstreek, Stichting Uitgeverij Noord-Holland
1987.

C.H. de Jonge, Oud-Nederlandsche majolica en
Delfts aardewerk, Amsterdam 1947.
D. Korf, Tegels, Bussum 1979.
H. Fitter, Gesigneerde bijbeltegels, in: TEGEL 9,
1981, p. 16-19.
J. Pluis, Bijbeltegels van G.D. Graaf, in: TEGEL
7, 1979, p. 20-23.
J. Pluis, Een interessante smuiger met Jan
Luikentegels, in: TEGEL 13, 1985, p. 2-15, 14
afb.
J. Pluis, Bijbeltegels - Bibelfliesen, Munster 1994
G.J.M, de Ree, Rekonstruktie van de Westfriese
schouw met nissen, in: TEGEL 17, 1989, p. 2-9.
J.J. Zonjee, In de Gecroonde Duivekater (bouw-
geschiedenis van het pand Hazepad 11); Ver.
Vrienden van de Zaanse Schans, 1976, 16 p.

Afbeelding 5.
Tableau; Mat. 21:8,9-
De intocht in Jeruzalem;
blauw, 4x5 tegels,
Amsterdam, 3e kwart 18e
eeuw; voorb: prent nr.
58/67 in het Toneel ofte
Vertooch der Bybelsche
Historiën van Pieter
Schut naar een prent in
de Icones Biblicae van
Mattheüs Merian (1630).
Het tableau zat tot circa
1975 in het midden van
de boezem in de smuiger
van het pand Kerkbuurt 9
te Westzaan.
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De voormalige boerderij Zuiddijk 165 te Zaandam.

Inleiding.
Na een telefoontje van de heer J. Zwart in decem-
ber 1993 volgden een aantal prettige gesprekken
over deze familieboerderij waar hij in zijn jonge
jaren heeft gewoond. Een en ander leidde er toe
dat de heer Zwart zijn herinneringen aan de boer-
derij op papier zette. Zijn vader had, toen de
boerderij gesloopt moest worden voor de aanleg
van de burgemeestersbuurt achter de Zuiddijk,
door de Zaandamse fotograaf Lambeek enkele
foto's van het gebouw laten maken. Op basis van
deze foto's en de gegevens van de heer Zwart is
een reconstructietekening van de boerderij
gemaakt. Het was een echte Zaanse dijkboerderij
in stolpvorm: een stenen onderhuis -muurdikte
aan de dijkzijde vermoedelijk l 1/2 steens en de
overige muren l steens, aan de oostzijde gesteund
door beren.

Vooraanzicht van de voor-
malige boerderij aan de
Zuiddijk 165. Foto:
Fotodocumentatie
Stichting Zaans Schoon

Het grote centrale vierkant werd gevormd door
vier (mogelijk zes) stijlen, die de twee gebinten
vormden en die gekoppeld werden door twee
overstekende wurmtbalken. De dakhelling voor
en achter was ca. 30 graden en van het noord- en
zuidschild 36 graden. De bovenbouw, behalve de
gevel aan de Zuiddijk, was gedicht met een
getrapte weeg. De zuidgevel -te zien vanaf de
Zuiddijk- was echter van rabatdelen: dat was een
knapper gezicht vanaf de straat. Alle binnenwan-
den waren van geschilderd hout. Er waren vol-
gens de heer Zwart geen behangen wanden. Ook
tegen de stenen voorgevel was aan de binnenzij-
de een houten beschot aangebracht. De platte-
gronden van de boerderij zijn in 1907 getekend in
opdracht van de boerderijonderzoeker prof. J.H.
van Gallee (nr 117). Gezegd moet worden dat die
tekeningen niet een juiste weergave waren van de
werkelijke situatie in 1932. Op verzoek van
ANNO schreef de heer Zwart onderstaande
geschiedenis van de boerderij.

Beschrijving van de
boerderij en zijn bewoners
De stolpboerderij werd bewoond door de familie
Zwart. Deze grote en markante boerderij was in
zijn soort vrij uniek omdat er sprake was van een
dubbele hoogte, namelijk het benedendijkse deel
en het deel op dijkhoogte. De boerderij werd in
1855 gebouwd door J. Zwart Pzn. aan de
Zuiddijk no 165, Sectie D 1267/1268 en in 1932
gesloopt voor uitbreiding in de gemeente
Zaandam achter de Zuiddijk (Jonge
Arnoldusstraat enz.) De juiste plaats van de boer-
derij wordt thans ingenomen door perceel 163b
(bakkerij Riensema), 163c (hoekpand Jonge
Arnoldusstraat) en direct daarachter het kantoor
van bouwbedrijf Van Braam en Minnesma. Het
bijbehorend dijkerf ligt onder de ingang van de
Jonge Arnoldusstraat en de panden Zuiddijk 163d
(dansschool van D. Hoorn) en daaraan vast num-
mer 165. Dit laatste pand werd na de sloop van de
boerderij het woonhuis van de familie Zwart. Het
is voor de Tweede Wereldoorlog als vervangende
woning nieuw gebouwd, waardoor het nummer
165 door hen gehandhaafd kon blijven.
De totale lengte van boerderij, plus open erf aan
de Zuiddijk, bedroeg circa 50 meter. Op het erf
bevond zich nog een schuur voor het stallen van
vee. Samen met de boerderij was er daardoor stal-
ruimte voor 34 koeien.

Polder Oostzaan
In 1853 krijgt J. Zwart Pzn. het recht van opstal
van de polder Oostzaan op een dijkerf aan de
Zuiddijk, groot 11 are en 29 ca. Hij trouwde in
1830 op 21 -jarige leeftijd met Geertje Groot, een
dochter van boer P. Groot die een bedrijf had aan
de Prinsenstraat. Jan Zwart was tot dan toe zei-
lenmaker van beroep, wat blijkt uit oude akten
van boedelscheiding uit 1831. Toen kreeg zijn
vrouw uit de nalatenschap van haar ouders circa
10 ha. land toebedeeld en het huis en erf aan de
Prinsenstraat. Daarna leek voor hem de tijd geko-
men om zelf als boer te beginnen. Hij ontplooide
zich als een boer met kijk op de toekomst. Door
steeds percelen land te kopen en te verkopen of te
ruilen, met eventuele bijbetaling, lukte het hem
om zijn land bij elkaar te krijgen en wel achter de
boerderij. Dat kon, want de meeste percelen in de
Oostzaner polder waren los land (eilanden als het
ware). Alle boerenbedrijven bevonden zich toen
aan de rand van de polder, dus aan de Zuiddijk,
de Oostzijde en het Kalf tot aan de Wijde Wormer
en ook aan de bestaande zijpaden. Dat alles blijkt
uit de aan-en verkoopakten. Zo verwierf hij zich
achter de Zuiddijk het volgende:

1847 Kavel 5no.'s 28,29,30en 31
1850 Kavel 5 no. 27
1854 Kavel 5 no/s 32 en 33
1854 Kavel 5 no.'s 24, 25 en 26

samen 3.39 ha.
samen 0.41 ha.
samen l .52 ha.
samen 2.68 ha.

totaal 8.00 ha.
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In 1853 kreeg hij van de polder Oostzaan het
recht van opstal op het dijkerf, gelegen vlak voor
bovengenoemde percelen, waarop dus in 1855 de
stolpboerderij is gebouwd en waarna de verhui-
zing van het Prinsenpad plaatsvond. We zien dat
binnen een tijdsbestek van 10 jaar dit alles voor
elkaar kwam.

Ook werden verworven:
1845 kavel 5 - 67 sectie D no. 87
1866 kavel 5 - 69 sectie D no. 82

5 - 68 sectie D no. 86
5 - 57
en 60 D no. 94 en 95
5 - 63 sectie D no. 89
5 - 66 sectie D no. 88

0.59 ha.
1.75 ha.
l .23 ha.

l . l O h a .
0.44 ha.
0.39 ha.

samen 5.50 ha.

Deze stukken lagen aaneengesloten en vlak ach-
ter de eerder genoemde 8 ha. Alleen het water de
Gouw lag ertussen. De kavel nummers zijn terug
te vinden op de kaart van Oostzaandam van Jacob
Oostwoud en Jan van Heteren (1794), die zich
bevindt in het gemeentearchief van Zaanstad.

Achteraanzicht van de
voormalige boerderij aan
de Zuiddijk. Foto:
Fotodocumentatie
Stichting Zaans Schoon

Watersnood
In 1916 werd de boerderij getroffen door de
watersnood. De boerderij lag zo dicht met de
voorgevel tegen de kruin van de dijk dat daarvoor
het schuine talud van de dijk geheel moest wor-
den weggegraven. De benedendijkse muur vormt
als het ware een borstwering voor het dijkli-
chaam. In het ondererf was vanuit de dijksloot
een insteekhaventje gegraven voor de hooi- en de
mestpraam. Midden boven in de houten weeg van
de zuidgevel was een dubbele deur. Die was later
aangebracht en verleende doorgang voor een
elektrisch aangedreven hooitransporteur van
beneden buiten tot aan de nok van het vierkant
binnen. De acht hectare land was geheel van het
erf af bereikbaar per wagen of driewielige kar, via
een brug over de dijksloot. De gegevens in het
boek 'Gebouwd in de Zaanstreek', blz. 161, zijn

juist. In het benedendijkse gedeelte bevond zich
centraal het vierkant voor de hooiopslag, de hooi-
berging. Aan de oostzijde (kant van de dijksloot)
en aan de noordzijde was de stalruimte voor 28
koeien. Aan de zuidzijde bevond zich naast de
ingang van de koestal de dars. Daarvan werd in
1926 een gedeelte afgenomen, ongeveer 3 x 4 m.,
voor de inrichting van een apart melklokaal. Dit
was toen voorschrift geworden vanwege de keu-
ringsdienst voor waren. Zwart verwerkte toen-
maals de op zijn bedrijf geproduceerde melk gro-
tendeels tot kaas. De rest van de melk werd ui t
huis verkocht aan de bewoners van de naastgele-
gen buurten. Er ging toen nog geen melk naar de
fabriek. Later werd er minder 'gekaasd' en ging
de rest-melk wel naar een slijter. Dit waren in
Zaandam melkboeren die melk uitventten welke
ze rechtstreeks van de boeren betrokken. Vaak
waren melkslijters nazaten van boeren; niet allen
konden uiteraard boer worden. De rest van de
dars had geen bepaalde functie meer. Wel nog als
bedieningslokaal voor de melkklanten. Eertijds
werd in de dars het uit de pramen binnengebrach-
te hooi opgestoken naar de groeiende hooivoor-
raad in het vierkant. Een enkele keer werd in
bepaalde perioden ook schapekaas gemaakt.

Zoutkist
Aan de dijkzijde-zuid (beneden) was een flinke
woonkeuken, met een toegang van buiten, en een
deur vanuit de dars. Hierin bevond zich een
schoorsteenmantel waaronder een fornuis stond.
Erachter was een portaal(gang) met de halve
slagtrap naar de verdieping op dijkhoogte. Via dit
portaal kwam men door een deur in de zgn. kel-
der. Deze had een plavuizenvloer. Hier bevond
zicht de zoutkist (240 x 90 cm.) waarin de kaas
werd gepekeld. De kist stond op twee schragen
en was afgesloten door een opgeklampte deksel.
Verder werden hier ook de kazen opgeslagen.
Omdat de kelder tegen het dijklichaam lag en
alleen ventilatie had door een bovenlicht -dat uit-
kwam in een koekoek in de bestrating- was hier
een prima klimaat voor het bewaren van kaas.
Aan de andere kant van de kelder was een deur
waardoor men in de koestal kwam.
In het bovendijkse deel bevonden zich, naast de
reeds genoemde hooi-opslag in het vierkant, de
volgende vertrekken: aan de dijkzijde van zuid
naar noord: het wagenhuis en daarnaast een
slaapkamer met een raam in de voorgevel. Dan
een gang, lang 4,85 m., achter langs de voorgevel
met de voordeur. De gang was van beneden uit
bereikbaar via de eerder genoemde trap. Tussen
de gang en het hooivak was naast het trapgat een
bedstede met daarachter de rechte trap naar de
zolderkamer met de dakkapel. Aan het einde van
de gang bevond zich de deur waardoor men in het
woonvertrek kwam. We zijn nu aan de noordzij-
de. Aan deze zijde bevonden zich de genoemde
woonkamer, een tussenkamer (slaapkamer) en
dan een flinke woonkeuken met een stookgele-
genheid voor een fornuis. Hier waren twee ramen
in de oostgevel waardoor men rechtstreeks over
de landerijen naar Oostzaan kon kijken. Verder
aan de oostkant en achter het wagenhuis aan de
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zuidkant, de L-vormige stalzolder. Deze diende
voor de opslag van veekoeken, de veekoeken-bre-
ker en hooivorken en -harken.
Het boerengezin woonde benedendijks maar
gebruikte wel de slaapkamer en de bedstede
boven. De zolderkamer was voor de dienstbode.
Sinds 1926 werd de boerderij in tweeën
bewoond. Eerst bewoonden de grootouders van
de schrijver de woonkamer, de slaapkamer en de
keuken op de dijkhoogte. Daarna werd dit
gedeelte, aan de noordzijde, ook nog aan derden
verhuurd. Voor deze bewoning werd vanaf de dijk
een beun gebouwd en werd in de noordgevel een
buitendeur gemaakt die rechtstreeks toegang gaf
tot het woonvertrek.

J. Zwart

Plattegrond van de boer-
derij van ./. Zwart aan de
Zuiddij k.

Stichting De Zaanse Schans meldt ...
werkzaamheden

Keeg aan de Zaan
Per 5 september 1994 is de heer K. de Jong werk-
zaam als nieuwe directeur voor de Stichting De
Zaanse Schans.
In de afgelopen maanden hebben de dames J.
Keegstra en A. Bol van "Keeg aan de Zaan" de
lopende zaken aan hem en aan coördinator
Publiekszaken, de heer A. Grootveld, overgedra-
gen. Op l september 1994 is het werk van Keeg
aan de Zaan voltooid.

Huisvesting directie Zaanse Schans
De tweede verdieping van pakhuis Vrede wordt
bestemd als personeelsafdeling. Dit betekent dat
hier de kamer van de directeur wordt ingericht.
Ook het secretariaat en de technisch coördinator
en de coördinator publiekszaken worden hier
gehuisvest. De verdieping zal waarschi jnl i jk eind
september gereed zijn. In de tussenliggende
periode houden de heren De Jong en Grootveld
kantoor in de bouwkeet van Somass naast het
bezoekerscentrum.

Restauratie en inrichting
bezoekerscentrum
De restauratiewerkzaamheden aan de buitenkant
van het pakhuis zijn zo goed als afgerond. Ook de
binnenkant van het pand krijgt vorm. Tussen nu
en half oktober wordt er door verschillende
bedrijven onder verantwoordelijkheid van
Projectbureau Meetcr & Bremer hard gewerkt
aan de inrichting van de eerste en tweede etage.

Organisatie bezoekerscentrum
Het is de bedoeling dat het bezoekerscentrum

voor het eerst voor het publiek wordt opengesteld
in de herfstvakantie. Door te gaan draaien in het
naseizoen kan bekeken worden of het mogelijk is
om grotere bezoekersstromen goed te verwerken.
Eventuele kinderziektes worden dan nog voor het
nieuwe seizoen verholpen.
Naar het zich nu laat aanzien is het bezoekers-
centrum gedurende het seizoen zeven dagen per
week open. De coördinator zult u met name vin-
den op de begane grond. Hij geeft leiding aan de
medewerkers van de informatie-balie. Twee per-
sonen worden per l oktober 1994 aangesteld.
Mevrouw S. van de Stadt-Bax zal gaan fungeren
als senior-baliemedewerkster en mevrouw J. van
Coeverden zal werkzaam zijn als baliemede-
werkster.

Openingsprogramma
bezoekerscentrum
Er wordt op dit moment gewerkt aan de voorbe-
reiding van de feestelijke activiteiten rond de
opening van het bezoekerscentrum. De direct
betrokkenen, zoals de bewoners, ondernemers en
de Commissie van Advies, personeel en de vrij-
willigers die altijd voor de Zaanse Schans hebben
klaargestaan, krijgen de primeur voor wat betreft
het bekijken van het bezoekerscentrum. Zij wor-
den zodra het pand in- en extern klaar is apart uit-
genodigd voor een bezoek. Na een periode van
proefdraaien wordt het centrum op 5 november
1994 officieel geopend voor het grote publiek.

Wandelroutes
De bezoeker die de Zaanse Schans wil bezichti-
gen kan zich in het bezoekerscentrum niet alleen
visueel oriënteren aan de hand van een platte-
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grond, hij of zij kan aan de balie ook een wan-
delkaart ontvangen. Het is de bedoeling dat er
drie wandelingen kunnen worden verkregen: een
korte, een middellange en een lange. Bij elke
wandelroute zal het accent anders komen te lig-
gen. Voor de mensen met tijd kan er meer aan-
dacht worden gelegd op educatieve elementen op
de Zaanse Schans. De bezoeker die niet veel tijd
heeft zal via de korte wandelroute worden geleid
langs de grote attractiepunten. In alle routes wor-
den de gedeelten waarin wordt gewoond zoveel
mogelijk ontzien.

De Hoop Op d'Swarte Walvis
Ook de deuren van restaurant De Hoop Op
d'Swarte Walvis zijn weer open voor publiek. Op
12 september 1994 werd De Walvis officieus
geopend. Na een proefperiode van ongeveer twee
weken vond op 4 oktober 1994 tussen 15 en 19
uur een open dag plaats voor geïnteresseerden,
gevolgd door een officiële opening voor genodig-
den op 6 oktober.

Zaans Streekmuseum
De plannen voor een streekmuseum op de Zaanse
Schans worden steeds concreter. Aanvankelijk
lag er alleen een haalbaarheidsonderzoek van
Twijnstra Gudde in opdracht van de gemeente
Zaanstad. Inmiddels is er vanuit het Rijk een
grote subsidie toegezegd en wordt er op verschil-
lende niveaus koortsachtig gewerkt aan een plan
van aanpak voor het museum. Ook de Stichting
De Zaanse Schans is hierin betrokken.

Om de vorm en de inhoud van het museum goed
te kunnen bepalen is een bestuurlijke begelei-
dingscommissie geïnstalleerd. Deze commissie
buigt zich met name over beleidsmatige aspecten
met betrekking tot het nieuwe museum. Namens
de Stichting De Zaanse Schans neemt de secreta-
ris van het bestuur, de heer H. Smit, hieraan deel.
Het rapport van Twijnstra Gudde adviseerde
naast de instelling van de begeleidingscommissie
en de aanstelling van een gemeentelijke project-
leider (de heer F. Molanus van de Dienst
Onderwijs/Welzijn) ook tot het instellen van een
projectgroep. De projectgroep houdt zich meer
bezig met uitvoeringsaspecten, waaronder het
opstellen van een programma van eisen, het kie-
zen van een architect en het begeleiden van de
totstandkoming van een schetsontwerp en een
definitief ontwerp. De heer K. de Jong maakt
deel uit van de projectgroep. Hij zal de verschil-
lende betrokkenen op de hoogte houden van de
ontwikkelingen en voortdurend overleg plegen
over zaken die de Stichting De Zaanse Schans en
de direct betrokkenen raken.
Over een mogelijke locatie vindt op dit moment
druk overleg plaats met de gemeente Zaanstad.
Het ziet er nu naar uit dat het gebouw in de buurt
van de grote parkeerplaats komt.

J. Keegstra,
Stichting De Zaanse Schans, directeur a.i.

Stichting Zaans Schoon

Brug Houthavenkade
Door de gemeente Zaanstad zijn plannen ontwik-
keld om de brug van de Houthavenkade te
Zaandam te slopen en te vervangen door een

moderne autobrug. Het betreft hier een houten
brug van een type waarvan er nog slechts enkele
in de Zaanstreek resteren. Een iets breder type
troffen wij aan in Westzaan over de Weel sloot,
terwijl een dergelijke brug nog niet zo lang gele-
den te zien was in Wormerveer aan het Sluispad.
Deze laatste brug is inmiddels vervangen door
een vaste voetgangersbrug. De brug van de
Houthavenkade kan dan ook uniek worden
genoemd. Bovendien verkeert de brug -zo te
zien- in een goede staat van onderhoud en ver-
leent hij dit deel van Zaandam een enigszins
schilderachtig aanzien. Sloop van de brug zou
door Zaans Schoon zeer betreurd worden en zij
heeft dan ook bij het College van Burgemeester
en Wethouders aangedrongen op behoud.

H. Pielkenrood

De brug aan de
Houthavenkade



Gekken en dwazen

Literatuur:
Coming f ram the Subway.
Geschiedenis en ontwik-
keling van een controver-
siële beweging. New York
graffiti art. Groninger
Museum, Groningen
1992.
B.B. Powel, Why was the
Greek alphabet invented?
The epgraphical eveden-
ce. Classical Antiquitv 8,
1989, 312-350.
Over graffiti is in
Nederland weinig te krij-
gen. Enkele academische
boekhandels hebben foto-
boeken van Martha
Cooper en Henry
Chalfant soms op voor-
raad. Wie Zaanse graffiti
wil zien moet op het bin-
nenterrein van het
Zaanlands Lyceum gaan
kijken of op de zogenaam-
de Artline (kruising
Kruidpad, Hoornse Lijn
en A7 naar Purmerend).

DIA staat er in roze, blauwe en gele letters boven de
noordelijke ingang van de Coentunnel. Rechts daar-
van een tot een vuist gebald hoofd. Deze tekst van
twee Zaankanters -behorend tot de NME-groep-
wordt dagelijks door duizenden automobilisten
gezien. Wat de makers niet wisten was dat hun graf-
fiti-piece in een traditie past die al eeuwen oud is.
'Het opmerkelijkste van alles wat er over de hele
wereld aan graffiti is voortgebracht, is misschien
wel het feit dat alle graffiti door de hele geschiede-
nis heen zo op elkaar lijkt. Vorm en inhoud bleven
van de prehistorie tot aan onze tijd onveranderd'. Dit
schrijft Jack Stewart, Ph. D., in de tentoonstellings-
catalogus 'Coming from the Subway'. Zijn gelijk is
te zien in Pompei', Abu Simbel, op publieke toiletten
en in het Tsaar Peter-huisje. De oudste teksten,
geschreven in een alfabet dat op het onze lijkt, het
Grieks (een alfabet met klinkers), zijn -vaak redelijk
schunnige- graffiti.

Kilroy
Terwijl SEH voor de Zaanse politie de afgelopen
jaren de grootste kwelgeest was, is Kilroy toch wel
de meest beroemde/beruchte naam die je overal ter
wereld op muren tegenkomt. En dat terwijl scheeps-
inspecteur James J. Kilroy alleen maar zijn werk
deed. James J. uit Quincy, Massachusetts liet op
iedere schip dat hij keurde tijdens de Tweede
Wereldoorlog in grote krijtletters 'Kilroy was here'
achter. Amerikaanse dienstplichtigen zagen zijn
naam op de vele schepen die zij bevolkten en namen
de tekst mee naar de vaste wal. Zodoende verscheen
'Kilroy was here' overal tussen Berlijn en Tokio.
Kilroy werd het symbool voor de Amerikaanse sol-
daat overzee en een kwelgeest voor conciërges,
schoonmakers en iedereen die zich ergerde aan de
teksten.
Dat is ooit anders geweest. Europese welgestelden
die in de 18e en 19e eeuw Egypte bezochten, ja zelfs
de meeste kundige archeologen van die tijd, lieten
zeer regelmatig en zichtbaar voor iedereen hun
naam en bezoekjaar in de muren van tempels beite-
len. Ook de oudste nog bestaande toeristische attrac-
tie -het Tsaar Peter-huisje- ontkwam niet aan dit lot.
De muren staan van onder tot boven gevuld met tek-
sten van bezoekers.
F.B.A. van Buren, B.T. Beekman, W.H. Beekman en
G.W.E. Monde wisten precies wat zij deden toen zij
op 23 juni 1850 hun namen in sierlijke letters op het
middenraam-achter van het huisje graveerden. De
wereld mocht weten dat zij hier waren geweest.

Gastenboek
Ook hoffotograaf Julius, Freiherr von Kalkow, liet
in duidelijke bewoordingen in de muur van de ach-
terkamer weten dat hij dit onderkomen op '22-27
Mai 1873' met een bezoek had vereerd. De muren
en ramen van het 17e-eeuwse huisje (let wel, het
enige Zaanse pand dat met recht een beroep kan
doen op de titel 'het oudste gebouw van de streek')
laten zich als een soort gastenboek lezen. Het lijkt er
echter op dat het vooral de wat 'duurdere' gasten
waren die hun presentie in het huisje vereeuwigden.

Ze kwamen in iedere geval overal vandaan.
Voorbeelden: L. Simonet, E. Simonet 20 juin 1862
(grote letters, omkaderd, rechts, hoog direct na
doorgang), W. Wilkinson Carlisle Cumberland
England June 26th 1858 (schuin geschreven, direct
naast schouw), Nicolescu 1886 Bucarest (boven
bedstee), Lefort de Paris 1875 (bij bedstee), Lefort
was overigens een raadgever van de Tsaar, B.A.
Fallie et sa femme 1805 (rechts naast de ingang),
W. Hackwood 1837 T. Hackwood 1837 (groot in
buitenmuur links naast de ingang), K. Manderstern
4 juni 1857 (in Russisch, naast schouw), maar ook
Jacob de Graaf gebooren tot Oostzaan 1824 (tegen-
over de ingang).
De beroemdste bezoeker is natuurlijk Napoleon
geweest. Zijn naam, nauwelijks leesbaar, staat
boven de bedstee. De vaak aan hem toegeschreven
tekst 'Niets was den Grooten man te klein', waaraan
toegevoegd het minder bekende 'Ook mogt ik en elk
Zoo zijn', staat er niet ver vandaan, met een onder-
tekening van Gerrit Joor Cz. en de datum: 30 augus-
tus 1844.

Mormonen
Heel apart is de plafondtekst in de achterkamer: F.A.
Brown, Joe Weiier, Ino W. Young, G.S.L. City Utah
Territory U.S.A. Jan. 12 1887. Brown, Weiier en
Young zullen absoluut mormonen zijn geweest. Zij
kwamen uit Salt Lake City, waar zij nog 'Great'
voor hadden staan, genoemd naar het meer dat ten
noordwesten van de stad ligt. Utah was in 1887 nog
geen deel van de Verenigde Staten. De in de wet
vastgelegde mogelijkheid tot polygamie maakte dat
onmogelijk. Drie jaar na het bezoek van het drietal
aan het Tsaar Peter-huisje werd de veelwijverij her-
roepen en zes jaar later werd Utah tot de Unie toe-
gelaten.
Vanaf 1900 zijn gastenboeken voor de bezoekers
beschikbaar gekomen. Toch bleven bezoekers hun
namen op de muren schrijven. Sybil Herschman uit
New York USA kon dat in 1922 niet laten, maar ook
alle personen die hun namen met stift op de muur
hebben gekalkt, zullen niet beseft hebben dat zij
vandalistisch bezig waren. Nog niet zo lang geleden
hebben enkele onverlaten zelfs een paar hakenkrui-
zen op de balken van het buitenframe van het huisje
gekliederd. Vanzelfsprekend zijn deze snel verwij-
derd. Sinds enkele decennia hangt rechts naast de
ingang van het huisje een bordje met de tekst 'Men
wordt verzocht niet op de wanden, deuren of ramen
te schrijven, te krabben ofte snijden ....' De tekst is
later in het Russisch erboven gehangen.
Als jong student en regelmatig gebruiker van de
Universiteitsbibliotheek aan het Koningsplein te
Amsterdam viel mijn oog ooit eens op een intrige-
rende toilet-tekst. Ik had even wat tijd nodig om het
gedichtje te begrijpen:
'Zachtjes kuste hij haar lippen,
Maar zij, niet op haar gemak,
Sloot haar benen,
Waardoor zijn brilletje brak'.

Ger Jan Onrust
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De geschiedenis rond een schenkblad, aanwezig
in het raadhuis van Jisp

Afbeelding van het wapen
van de familie Vis

Afbeelding van liet
geknipte schenkhlaü,
waarop men de walvis-
botten tegen de wand van
het pakhuis ziet staan uit-
lekken in de zon. Het uit-
gelekte vet (de zogenaam-
de knekelolie) gebruikte
men tegen reuma en als
smeerolie (door o.a. klok-
kenmakers)
Foto gemaakt door J. Bien
te Jisp

Stond in de juni-uitgave no. 130 'Pakhuizen in de
Zaanstreek' een artikel over pakhuis
'Koningsbergen', verplaatst van J i sp naar
Oostknollendam, zo leest u hier de gesehiedenis
van een pakhuis (afgebeeld op een schenkblad),
dat vanuit Jisp via Zaandijk weer terugkwam in
Jisp.

Op twaalf november 1928 ontvingen burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Jisp een brief
van de heer G.A. Vis uit Zeist, waarin o.a. werd
medegedeeld dat 'mede namens de erven van
wijlen den heer Jaeob Vis G/n., overleden te
Zaandijk den 19e Jun i 1928, oud 73 jaren, in
leven koopman en gewoond hebbend te Zaandijk
Lagedijk no. 200, dat het diens wensch was, dat
een tot den door hem nagelaten boedel behorend
ouderwetsch schenkblad, waarop een afbeelding
eener traankokerij is geschilderd, na zijn overlij-
den, aan Uw gemeente zou worden geschonken'.
In de raadsverslagen van de gemeente Jisp lezen
we hierover: 30 november 1928. Punt 9,
'Aanvaarding schenking wijlen den Heer J. Vis
van een antiek schenkblad aan de gemeente. Het
schenkblad hetwelk de leden wordt getoond
onder grooten dank aanvaard'.

Traankokerij
Op dit gekuipte schenkblad staat o.a. afgebeeld
de traankokerij van Cornelis Gerritsz. de Lange
(ook wel Langert genoemd) 1589-1664. Deze
kokerij stond voor zijn stijfselfabriek aan de oost-
kant van het Weiver te Jisp op de plaats waar zich
nu de tu in van de v i l l a 'Solbacka' bevindt.
Dorpsstraat 2. De kokerij werd rond 1642
gebouwd. In dat jaar werd door de eigenaar voor
het eerst f 50,— aan de kerkmeesters voor het zie-
den van traan betaald. Hij ontving in 1646 een
schrijven, dat hij 'zijn traan noch mocht blijven
zieden bij z'n st i jvelhuijs ' totdat de overlast van

stank te groot zou worden waarna de kokerij ver-
plaatst zou moeten worden. Hij ging hiermee
accoord, niet vermoedend dat hij dit bericht al
binnen drie maanden zou ontvangen.

Vis
Hoe kwam dit schenkblad in het bezit van de
familie Vis?
In de uitgave 'Vis A Saandijk' lezen we hierover
het volgende: 'De Zaandijker Simon Florisz. de
Lange, gedoopt 22 januari 1662, begeeft zich op
31 augustus 1698 in het tweede h u w e l i j k met
Dieuwer Vis (1664-1699, de oudste dochter van
Jan Pietersz. Vis en Letske Anskes). Na de spoe-
dige dood van Dieuwer, negen maanden na slui-
ting van het huweli jk, is hij niet meer getrouwd'.
Nazaten van de eigenaar van de traankokerij op 'l
schenkblad, Cornelis Gerritsz. de Lange, vervul-
den magistraatposten o.a. te Zaandijk en brachten
vanuit het oude Jisp naar hier een stuk cu l tuur
mee: een rijk portretbezit. Indrukwekkend is o.a.
het grote familietafereel door Jan de Bray in 1685
geschilderd waarop dit voornaam Zaandijks
koopmansgezin uit de 17e eeuw is afgebeeld. Dit
tafereel e.a. zijn te bezichtigen in het Zaans
Historisch Museum, Lagedijk 80 te Zaandijk. Uit
een andere tak van het geslacht de Lange kwam
Cornelis Florisz. de Lange voort, die in 1752 het
grote koopmanshuis liet bouwen dat nu het
'Raadhuis van Zaandijk' heet.

Analyse
Op verzoek heeft de heer S. de Jong het afge-
beelde pakhuis op het schenkblad aan een nader
onderzoek onderworpen:
Afgaan op een afbeelding op een theeblad -hoe
fraai ook geschilderd- is voor een historicus een
hachelijke zaak. De datering van het blad kan
worden gesteld op omstreeks midden 18e eeuw:
de aanwezigheid van een klokgevel (het vijfde
huis van l i n k s en misschien ook het tweede) duid t
daarop.*) Het t raanpakhuis dateert derhalve uil
het eind van de 17e eeuw of uit de eerste he l f t van
de 18e eeuw. Vermoedelijk waren daarvan:
- de voorgevel van steen (de t u i t aan de boven

kant van de topgevel en de horizontale z i jvleu-
gels aan de onderzijde ervan, wijzen daarop);

- de zijgevels waarschijnlijk van hout (hoekop-
lossing bij de voorgevel);

- de achter(top)gevel eveneens van hout (hel
waterbord op de pannen en een eenvoudige
makelaar lijken dit te bevesligen).

Hel dak kan zowel beschoten z i jn geweest als een
sporenkap hebben gehad, waarbij in het laatste
geval de dakpannen binnen zichtbaar waren. De
hijshaak aan de top l i jkt draaibaar te zijn. Hij rust
onder op een h i j s b a l k j e -waaraan ook een takel
hangt- en steunt boven vermoedelijk in een beu-
gel die via het metsel werk aan de nokbalk beves-
tigd moet zijn geweest. Op hel dak l i jkt een
schoorsteen te ontbreken Daarom is dit uebouw
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geen traankokerij geweest.
De asymmetrische vorm van het pakhuis doet
wat vreemd aan. Deze komt voort uit de tamelijk
lange, tot hoog boven de zoldervloer doorlopen-
de skeletstijlen. De plattegrond zal zo zijn ont-
worpen, dat een gang onder het doorlopende dak
naar de lage dakvoet (zijbeuk), van voor naar
achter doorliep. Ook het gesloopte vleethuis in
Koog aan de Zaan had een doorlopende gang,
deze was evenwel open.
In het hoofdgedeelte was de opslag voor vaten,
kaken en baleinen. Vanuit de gang kon men, met
behulp van een trap of ladder, ook de zolder
bereiken onder langs het verhoogde wurmt. Door
het grote verdiep was ook hier een ruime opslag-
mogelijkheid.

S. de Jong

*) Alice van Diepen (museumconservator) merk-
te tijdens een bezoek in het raadhuis van Jisp op
dat de houten huisjes later op het dienblad aange-
bracht zouden kunnen zijn (een restauratie?) en
raadde de Oudheidkundige Commissie van Jisp
aan dit blad door een kunsthistorica hierop te
laten onderzoeken.

Seiny Klopper

De Woosnap
Een hoosvat werd vroeger door Zaankanters een
woosnap genoemd. Door de woosnap zo af en toe
te gebruiken werd een lekke boot voor zinken
behoed. Gaat de Zaanstreek naar de haaien of
heeft hozen nog zin?
Op verzoek van de redactie van ANNO zette Ron
Sman, de voorzitter van de Vereniging Vrienden
van het Zaanse Huis, zijn bedenkingen op papier
tegen de eerste klap die treinreizende toeristen
moeten incasseren op hun weg naar de Zaanse
Schans.

De Zaanse Schans
en haar omgeving
De Zaanse Schans gaat elke rechtgeaarde
Zaankanter zeer ter harte. Dat bleek wel tijdens
het enkele jaren geleden uitgevoerde onderzoek
naar de toekomst van de Zaanse Schans.
'Spijkers met Koppen', het toen gepresenteerde
rapport, doet hiervan verslag. De Zaanse Schans
is niet zomaar het Zaanse visitiekaartje te noe-
men, het is meer: het is haast het persoonlijke
visitekaartje van de Zaankanters. Vol trots laten
zij hun erfgoed zien aan hun binnenlandse en bui-
tenlandse gasten. Het bijzondere en prachtvolle
van de Zaanse Schans is niet alleen gelegen in de
daar bijeengebrachte verzameling panden en
molens, maar vooral ook in de samenhang met de
omgeving. De brede Zaan, zich tonend in alle
mogelijke verschijningsvormen afhankelijk van
het weertype, de nog nagenoeg ongerepte natuur

van de Kalverpolder met buitelende kieviten en
roepende grutto's in de lente. En aan de overkant
de eeuwenoude Gortershoek. Zonder die karakte-
ristieke omgeving zou de (gevoels)waarde rond
de Zaanse Schans van een volstrekt andere orde
zijn. De Zaanse Schans is een kostbaar goed voor
onze streek, waar velen van genieten: alle
Zaankanters en de 800.000 anderen die jaarlijks
de Zaansce Schans bezoeken.

De reden waarom ik deze bijdrage schrijf is niet
zo zeer dat ik mij zorgen maak over de verzame-
ling panden, ik maak mij meer zorgen om de
omgeving die zo belangrijk is voor de beleving
van de Zaanse Schans.
Elke nieuwe bebouwing, zelfs ver van het gebied
van de Zaanse Schans verwijderd, heeft invloed
op de kwaliteit van de Schans. Een voorbeeld van
een negatieve invloed is het dominerende
fabriekscomplex van Duyvis. Ook de hoge, hard-
blauwe loods aan het eind van de Kalverringdijk
richting Wormer heeft een verstorende invloed.
Niet alleen verstoringen in de directe omgeving
van de Zaanse Schans moeten vermeden worden,
ook dient aandacht te worden gegeven aan bij-
voorbeeld de kwaliteit van de 'toegang' naar de
Zaanse Schans. Vele toeristen komen met de trein
aan. Zij wandelen dan vanaf station Koog-
Zaandijk door de Stationsstraat, via de
Hoogstraat/Lagedijk naar de Schans. Die eerste
confrontatie met de Zaanstreek verloopt niet echt
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gunstig. Vooral de kwaliteit van het beeld van de
Hoogstraat/Lagedijk tot aan de Guisweg is feite-
lijk schrikbarend. In het bijzonder is hier het ver-
val bij de typische Zaanse houtbouw zeer schrij-
nend. Achttiende- en zelfs zeventiende-eeuwse
Zaanse panden staan hier te verkommeren.
Voorbeelden hiervan vinden we in de omgeving
van molen De Dood. Ook de typische stolp aan
de Hoogstraat heeft geen enkele toekomst meer,
tenzij deze op een zorgvuldige wijze gerestau-
reerd zal worden. Gelukkig worden hier nu plan-
nen voor gemaakt.

U begrijpt misschien wel waar ik heen wil. Ik zou
in dit kader de Stichting Zaanse Schans, de

gemeente Zaanstad, de gemeente Wormer en alle
andere belanghebbenden er op willen aanspreken
dat zij in hun beleid in het bijzonder ook aan-
dacht geven aan:

de kwaliteit van de omgeving van de Zaanse
Schans door de bouw van storende objecten
tegen te gaan.
de kwaliteit van de bebouwing aan de
Hoogstraat en Lagedijk tot de Guisweg door
aangepaste regelgeving en steun bij de initia-
tieven tot restauratie.

Immers, de Zaanse Schans in (en) haar directe
omgeving is (zijn) van onschatbare betekenis
voor de Zaanstreek!

Boekennieuws

In de afgelopen periode werden voor de
Zaanstreek twee interessante tentoonstellingen
buiten de streek gehouden. In Alkmaar was de
Zaanstreek prominent aanwezig op de expositie
'Perfect gemeten. Landmeters in Hollands
Noorderkwartier ca. 1550-1700'. In Rotterdam
en Deventer werd 'Op de koop toe. Weggevertjes
in Nederland' tentoongesteld. Deze expositie is
tot 6 november nog in het Drentse Museum te
Assen te bezichtigen. Beide tentoonstellingen
worden vergezeld van een prima catalogus.
Wie van kaarten houdt en dan ook nog eens in de
Zaanstreek geïnteresseerd is kon zijn hart opha-
len in Alkmaar. Hoewel de onder eindredactie
van Frouke Wieringa geschreven catalogus prima
verzorgd is, haalt het boek het niet bij de exposi-
tie. Het is nu eenmaal moeilijk om kaarten met
een grootte van enkele vierkante meters met
dezelfde detaillering in een boek van 22 bij 29
centimeter te reproduceren. De begeleidende arti-
kelen (zeven) vergoeden veel. Centraal in het
boek staan het kaartenbezit van het jubilerende,
450 jaar oude, Hoogheemraadschap van
Uitwaterende Sluizen en de produkten van de
landmeters-familie Langedijk (tot welke familie
ook de in de Zaanstreek bekendere Jan van
Heymemberg behoorde). Officieel staat de
Zaanstreek niet in het middelpunt van de aan-
dacht, maar minimaal 36 van de geëxposeerde
103 stukken gaan expliciet over de streek.
Daarnaaast figureert de streek op meer dan een
tiental kaarten. Ergens in het boek wordt veron-
derstelt dat het Noorderkwartier (vanwege de
droogmakerijen) in de 17e eeuw wel eens het
meest gekartografeerde gebied ter wereld kan
zijn. Als dit waar is, en de expositie in het
gemeentelijk museum is representatief, dan zou
de Zaanstreek wel eens de meest in kaart
gebrachte streek ter wereld kunnen zijn.
Twee opmerkelijke zaken op de kaarten noem ik
even: op een kaart van rond 1600 staat de Kalver
Schans als vanouds, dus als een soort kasteel met
vier hoek'torens' ingetekend; een kaart uit ca.
1534 laat zien dat de Zaan langer is geweest, en

namelijk een geruim stuk voorbij Knollendam
begon.
Cacao- en chocolade fabrikant De Jong, Verkade,
Albert Heijn, Hille, Honig, Keg, Lassie, Jan
Dekker; allemaal Zaans en allemaal bedrijven die
weggevertjes hebben gebruikt om de verkopen te
stimuleren. De Premie van de Maand Club van
Albert Heijn, de Hille- en vooral de Verkade-
albums (maar ook Keg en Van Delft), de speldjes,
sleutelhangers, munten en schelpen, wie kent ze
niet en wie heeft ze niet (gehad)? Het is opmer-
kelijk hoeveel Zaanse bedrijven zich met de klei-
ne geschenken hebben beziggehouden. Een ver-
klaring zou kunnen zijn dat de Zaanstreek vooral
consumentenprodukten produceerde.
In het boek staan twaalf artikelen. Een artikel
gaat over de albums van Verkade, in vrijwel alle
andere artikelen worden wel een of meerdere
Zaanse bedrijven genoemd. Het is een wereld van
herkenning.
Tien jaar de Groote Weiver werd onder meer
gevierd met een herdenkingsboekje. Auteurs Ed
Langereis en Ruud Pauw hebben het echter niet
bij de beschrijving van het laatste decennium van
de voormalige Krommenieër gasfabriek (later
gemeentewerf) gelaten, maar lopen de historie
vanaf de concessieaanvraag van Jacob Rijkers in
1860 door. Zodoende bestaat het 78 bladzijden
tellende geschrift uit twee delen: gasfabriek/
gemeentewerf en multifunctioneel actiecen-
trum/kraakpand. Doordat Dick Kerssens in zijn
boek 'Van toen naar nu' al de geschiedenis van de
plaatselijke gasfabrieken heeft beschreven is het
tweede deel het leukst om te lezen. Duidelijk
wordt dat zonder de activiteiten die in de Groote
Weiver zijn en worden georganiseerd
Krommenie saaier wordt en dat het pand een dui-
delijke maatschappelijke functie vervult. Voor
wie er nog nooit geweest is: inlopen tijdens de
openingstijden is altijd mogelijk. Omdat de
bodem grondig en behoorlijk diep is vervuild en
er geen geld is voor sanering, zit men voorlopig
goed aan het Weiver 37.
Eens in de zoveel jaar is er een markt voor een
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nieuwe fiets- en/of wandelroute door de
Zaanstreek. Tot op heden is niemand er in
geslaagd de 'Raike ommetjes' van Jan Pieter
Woudt te verbeteren. Dick Bakker is daar zeker
niet in geslaagd. Voor wie in een route bijna
geheel Zaanstad wil doorfietsen is bij 'Fietsen
door Zaanse historie' op zijn plaats. Wie een aan-
tal anecdotische verhaaltjes uit Bakker's jeugd
wil lezen zit ook goed bij het door de Zaanse
VVV uitgegeven boekje. Wie het om inzicht te
doen is komt echter bedrogen uit. Waar je bepaal-
de gegevens verwacht zijn die er niet. Zeer sto-
rend daarbij is het behoorlijk aantal fouten.
In zestien bladzijden heb ik tien feitelijke onjuist-
heden gevonden. Een voorbeeld: De
Nauernasche Sluis is van 1633 en niet van 1800
( in dat jaar vond een restauratie plaats). Een
ander voorbeeld: het molendiorama (niet panora-
ma) staat sinds 1989 niet meer in de molenschuur
van Het Pink, maar in een speciaal daarvoor
gebouwde aanbouw in het Molenmuseum. Op de
fouten attent gemaakt heeft de Zaanse VVV ech-
ter direct toegezegd te kijken welke verbeterin-
gen op korte termijn te realiseren zijn. Mogelijk
is nu alleen de verbeterde versie verkrijgbaar.
De route is leuk, hoewel (zeker in het begin) wat
gekunsteld. In 70 kilometer worden zeer veel
karakteristieke Zaanse plekken bezocht. Blijft
echter dat meer zorgvuldigheid wat de feiten
betreft betracht had moeten worden.
Het wordt tijd voor mij om mijn mening over het
tijdschrift 'Alledaagse dingen' te herzien. Zo'n
twee jaar geleden schreef ik op deze plaats over
de toen nog nieuwe plubicatie van de Stichting
Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Ik vond
het toen een op het eigen werk gericht blad. In de
loop van de tijd is dat veranderd. 'Alledaagse
dingen. Tijdschrift over volkscultuur, regionale
geschiedenis, folklore en volkskunst in
Nederland', zoals de volledige titel luidt, is een
prettig geschreven (was al zo), goed verzorgd
blad met echte 'mensengeschiedenis' erin. Voor
wie een eigen oordeel wil vellen, het GAZ is
geabonneerd op het blad.
Vierden vijf jaar geleden de Assendelver katho-
lieken het honderdjarig bestaan van hun kerk, dit
jaar waren de hervormden aan de beurt met hun
eeuwfeest. Ter gelegenheid van het centennial
werd onder meer 'Op weg. 100 jaar Hervormde
Kerk Assendelft' in eigen beheer uitgegeven. Een
thematisch-chronologisch boek dat erg leunt op
de eigen notulenverzamellingen. Verwacht in
deze door vier personen samengestelde publica-
tie geen overzicht van de plaats van de kerk in de
Assendelver gemeenschap. Het boek richt zich
op interne aangelegenheden, waarbij de (vooral
financiële) problemen geenszins ontweken wor-
den. Het is een eerlijk verhaal van het gebouw en
de (activiteiten van) zijn gebruikers. Het boek
van de sinds 1971 Hervormde Gereformeerde
Federatie Assendelft (die sinds 1962 nog slechts
een deel van het gebouw gebruikt: orgelbouwer
Flentrop gebruikt het grootste deel) is opgedra-
gen aan Menno Mulder, de vorig jaar vermoorde
voorganger van de gemeente. Postuum levert hij

een -zeer leesbare- bijdrage aan het boek. Naast
hem hebben ook andere betrokkenen hun impres-
sies over de gemeente en haar activiteiten opge-
schreven.

Ger Jan Onrust
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woording. Stichting Uitgeverij Noord-Holland.
ISBN 90-71123-26-x. Prijs: f29,50
N. Herweijer, H.R. Tupan, A.A.C, van Bergen,
Op de koop toe. Weggevertjes in Nederland. 144
blz., zwart-wit en kleurenillustraties, noten en
Engelse samenvatting. Waanders Uitgevers.
ISBN 90-6630-447-2.
R. Pauw, E. Langereis, Tien jaar Groote Weiver.
78 blz., zwart-wit kopieën. Stichting De Groote
Weiver. Prijs: f 10,-
D. Bakker, Fietsen door Zaanse historie. 16 blz.
met 4 zwart-wit tekeningen van B. Bakker en
separate routebeschrijving. Uitgave van de
Zaanse VVV. Prijs: f9,95.
Alledaagse dingen. Tijdschrift over volkscultuur,
regionale geschiedenis, folklore en volkskunst in
Nederland. Uitgave van de Stichting Nederlands
Centrum voor Volkscultuur en de Stichting
Volkscultuur Projecten Nederland. Verschijnt zes
maal per jaar. Voor f 55.- krijg je de bladen en
twee boekjes per jaar. Abonnementen: NCV 030-
319997.
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Oostrom (samenstellers), Op Weg. 100 jaar
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J. Hamers, Gouwsingel 7, 1566 XA Assendelft
(02987-1482). Prijs: f25,- (+ f 5,- portokosten).
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Kroniek

In Zaandam werd aan de Pmvincialeweg begonnen
inel de houw van het nieuwe lioo/'dkantoor van Alben

Drie maanden de Zaanstreek, samengesteld uit de
Zaanse kranten Dagblad Zaanstreek en De Zaanse
Ge/inshode.

I mei
De Klauwershoek in Zaandam heeft er een nostal-
gisch ogend café bij: 't Gildehuys. Het café lijkt een
oudhollands gebouw maar is splinternieuw.

3 mei
Een voorlopige werkgroep maakt /ich sterk voor het
behoud van de Amerikaanse windmolen 'De
Hercules' in de Kalverpolder.
De windmolen werd vorig jaar om praktische redenen
door de eigenaar, waterschap 'De Waterlanden', door
een elektrisch gemaal vervangen. Het waterschap
heeft in principe besloten tot sloop van 'De Hercules',
maar is bereid dit voorlopig uit te stellen mits de
werkgroep /elf fondsen werft voor herstel van de
windmolen.

5 mei
De honderd jaar oude hervormde kerk aan de
Dorpsstraat in Assendelft is hard toe aan een uitge-
breide onderhoudsbeurt van met name de torenspits.
De kerkeraad heeft in samenwerking met een actieco-
mité een waslijst van evenementen opgesteld, om nog
dit jaar te proberen 350.000 gulden voor dit doel bi j -
een te brengen.

5 mei
De provincie wil een half miljoen gulden uittrekken
voor een project dat meer toeristische bekendheid
moet geven aan de r i jke cu l tuur en historie van
Noord-Holland.

7 mei
Uit het meerjarenprogamma voor de restauratie van
monumenten tot het jaar 2000 blijkt dat aanvragen
voor nieuwe restauraties van monumenten pas moge-
lijk /.ijn in de volgende eeuw. Na een jarenlange
daling van de budgetten voor rijksmonumenten, krijgt
Zaanstad in 1999 ruim dertigduizend gulden meer
subsidie. Maar hel totale bedrag van 374.000 gulden
is al verzegd.

II mei
Gemeente Zaanstad wil de Weelsluis in Westzaan een
grondige opknapbeurt laten ondergaan van 180.000
gulden. Dat blijkt uit een voorstel van B. en W. De
bedoeling is dat eind dit jaar wordt begonnen met de
werkzaamheden.

14 mei
Voor de 22e keer stonden in het hele land molenaars
klaar om belangstellenden in het kader van de
Nationale Molendag te laten zien, hoe een zo'n histo-

risch werktuig door wind- of waterkracht wordt aan-
gedreven.

14 mei
Een tand van de bonkclaar - het grote tandwiel boven
de molenas - van pelmolen 'Het Prinsenhof' brak af
en kwam bovendien in het mechaniek terecht.
Daardoor ging een aantal andere tanden ook kapot en
werd de wiekenas u i t z i j n stand gedrukt. De reparatie
zal duizenden guldens gaan kosten.

17 mei
De International Conference lor Conservation of
Industr ial Heritage (TICCIH) houdt volgend jaar j u n i
in Zaanstad een congres over het onderwerp indus-
trielandschap. In verband daarmee komen rond de
150 industrieel archeologen ui t de hele wereld naar
de Zaanstreek. Ter voorbereiding van de conferentie
probeert het Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE)
in Zeist in kaart te brengen wat er in de Zaanstreek
over is aan industrieel erfgoed.

18 mei
'Stormhoek'. een markant houten pand aan de Pieter
Ghysenlaan te Zaandam, werd gesloopt. De villa
werd begin jaren twint ig gebouwd in opdracht van de
famil ie Bruynzeel, en kwam tol stand door samen-
werking tussen architect Jan Wils en de ontwerpers
Vilmos Huszar en Piet Zwart.

18 mei
Het weer geschikt maken van de Zaandijkersluis voor
de plezierscheepvaart moet voornamelijk op kosten
van de gemeente Zaanstad geschieden. Eerder dit jaar
wekte de inmiddels vertrokken wethouder
Germeraad de indruk dat waterschap Het Lange
Rond een groot deel van de kosten zou dragen.

20 mei
B i j verfmolen 'De Kat' op de Zaanse Schans begon
luilaknacht om acht uur met het vertonen van een
aantal unieke films, die lalen zien hoe het er in de
Zaanstreek rond 1928 aan toe ging. Barbiers F. de
Moes en R. van 't Endt begonnen daarna met het
scheren van stoppelbaarden. Na l .00 uur waren er de
bekende warme bollen.

21 mei
Ter ere van het 500-jarig bestaan van Zaandijk werd
b i j de Ri jksmunl in Utrecht een speciale munt gesla-
gen waarop de maagd van Zaandijk werd vereeu-
wigd.

31 mei
Het Zaandamse schildersechtpaar Johan en Gemtna
van Gelder werd eigenaar van pakhuis 'De
Wildeboer' in Wormerveer. Het 250 jaar oude pak-
huis, dal lot 1985 op het terrein van Verkade stond,
werd door de vorige eigenaar (Stichting Frans Mars)
over de Zaan naar De Dubbele buurt gevaren. Het
echtpaar wil er een woning, aleliers en expositie-
ruimte in onderbrengen.

6 juni
De kunstenaarsmarkt in het Wilhelminapark in
Wormerveer, voor een dag omgedoopt in 'Artistic
Park', bleek een groot succes.
Veel belangstellenden namen de gelegenheid te baat
om het werk te bekijken van een tiental Zaanse kun-
stenaars, samen goed voor een grote diversiteit aan
stijlen en technieken.

6 juni
Een konvooi van veertien zeilschepen bracht een
'feestbrief' naar hel gemeenlebestuur van het
Russische Petersburg.
In de brief maakten B. en W. van Zaanstad melding
van de officiële starl van de voorbereidingen voor de

feestelijkheden in september 1996 in het kader van
het 'Peter de Gróte-jaar'.

7 juni
In de Zaangevel van pakhuis 'De Wildeboer' aan de
Dubbele buurt in Wormerveer wordl een aantal ramen
en deuren voorzien van lu iken , die in gesloten toe-
stand een ononderbroken houten wand suggereren.
De monumenlencommissie wil dal er aan de straatzij-
de niets wordt veranderd maar omdat het pand een
woonbestemming heeft, is er wel toestemming gege-
ven voor twee dakkapellen.

7 juni
De restauratie van de monumentale gevels van het
Lassiecomplex aan de Veerdijk in Wormer is nog
steeds niet gestart. Het plan de gebouwen voor ƒ 4,8
min. op te knappen is door de monumentendiensten
goedgekeurd. Bovendien zegde de provincie zo'n
anderhalf miljoen gulden subsidie toe. Het wachten is
nu op moederbedrijf Sara Lee/Douwe F^gberts voor
het resterende investeringsbedrag.

7 juni
De commissie ruimteli jke ordening van Wormerland
is enthousiast over de plannen van de broers Pieter en
Nic Grandiek een grand café in te richten in Pakhuis
Batavia aan de Veerdijk. De plannen komen overeen
met het idee van de gemeente om de Zaanoever te
herwaarderen.

7 juni
De provincie w i l op korte termijn enige historische
Zaanse pakhuizen op haar monumenten l i j s t plaatsen.
Hoeveel en welke wordt later bekend gemaakt.

15 juni
In het archief van de St. Boni ta t iuskerk aan de
Oostzijde in Zaandam z i jn sinds j u l i vorig jaar Joop
van den Bosch en Johan Hooyschuur bezig paperas-
sen te ordenen. Dit na een brief van de Haarlemse bis-
schop, die aandrong op een zorgvuldige behandeling
van het cultuurgoed.

23 juni
Het behoud van de monumentale pakhuizen van
Cacao de Zaan aan de Veerdijk te Wormer (Schepel.
Maas en Waal) wordt voorlopig zeker gewaarborgd.
Het bedri jf heelt geen plannen de pakhuizen te verko-
pen of at te stoten. De in redel i jke staat verkerende
panden worden gebruikt voor lichte opslag.

25 juni
'Groeten vanuit de bedreigde schoonheid van het
Westzijderveld.' Zo beëindigde voorzitter D. Jonker
van de Vereniging tot Ongeschonden Behoud van het
Westzijderveld zijn brief aan de demissionaire staats-
secretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visseri j ,
Gabor. In aansluit ing op een enkele weken eerder
gevoerd gesprek toen de staatssecretaris het
Westzijderveld bezocht, vroeg Jonker in z i j n brief
nogmaals met klem om 'voldoende middelen voor
agrarisch beheer, gericht op duurzame herinricht ing '
van het veld.

28 juni
Het Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE) l re f t
voorbereidingen om de Zaanstreek als historisch inle-
ressanl induslriegebied aan te melden voor de werel-
derfgoedlijsl van de Unesco.

5 juli
Stichting Frans Mars werd eigenaar van het pakhuis
Ameland 18 in Zaandam. Het in de zeventiende eeuw
gebouwde pakhuis valt niel onder monumentenzorg.
Het is nog onduidelijk wat er in de toekomst met het
pand gebeurt.
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8 juli
De cul tuur-his tor ische verenigingen Monumenten
voor Bedrijf en Techniek Zaanstreek (MBTZ),
Vrienden van het Zaanse Huis en Zaans Schoon heb-
ben voldoende geld bij elkaar gekregen om de zolder
van het raadhuis Zaandijk in te richten voor gezamen-
l i jk gebruik. Er komt vergaderruimte voor de besturen
en de redacties van de organen 'Met Stoom' en 'Anno
1961'.
De ruimte wordt omstreeks oktober in gebruik geno-
men.

9.juli
PvdA Zaanstad zal op 17 september a.s in het
gemeentehuis de Bannehof in Zaandijk het honderd-
jarig bestaan van het socialisme herdenken. De her-
denking moet een 'soort reünie'
worden van oud-burgemeesters en -bestuurders.

11 juli
De herziening van de regio-indeling voor museumon-
dersteuning wordt door de provincie Noord-Holand
uitgesteld tot l januari 1996, speciaal met het oog op
museale situatie in de Zaanstreek. Aanvankelijk was
het voornemen de regio's Zaanstreek en Waterland
per l januari 1995 samen te voegen; beide zouden dan
één gezamenlijke museumcoördinator krijgen. De
Zaanse Stichting Steun Musea had hier bezwaar tegen
aangetekend. Het werk aan het nieuwe centrale muse-
um zou er door in het gedrang komen. 'Je kunt moei-
lijk zeggen: ik bouw een kerk, maar zet er geen domi-
nee in', aldus secretaris Klaas Woudt.

12 juli
Bij de verbouwing van het pand Dam 12 van kap-
perszaak naar bierspecialiteitencafé stuitte men op
een prachtige wandversiering uit 1912. De terugge-
vonden wandversiering bestaat onder meer uit een
rand glas-in-lood raampjes en een muur bezet met
fraai tegelwerk en sierranden.

13 juli
Het Streekarchief Waterland krijgt nog steeds meer
bezoekers. Dat b l i j k t u i t het jaarverslag van het
archief. Gemiddeld komen er per dag zo'n dertien
mensen, terwijl dat er in vorige jaren zo'n tien a
twaalf waren.

14 juli
Het al enige tijd buiten gebruik staande gemaal
'Ceres', aan de Veerdijk in Wormer, kan omgebouwd
worden tot woning. De provincie heeft na een eerde-
re weigering wegens een teveel aan lawaai van de
omliggende fabrieken nu toch toestemming gegeven,
omdat de fabrieken de afgelopen jaren minder lawaai
zijn gaan maken.
14 juli
Eén keer in de maand komt in de gemeente Oostzaan
een groepje enthousiaste mensen bij elkaar om ver-
halen en/of herinneringen in het eigen dialect uit te
wisselen. Cor Lust, één van de deelnemers aan het
groepje, noteert alle opnieuw ontdekte woorden, en
stuurt ze eens in de zoveel tijd naar het Meertens
Ins t i tuut voor dialectologie te Amsterdam. 'Wij zijn
groos op onze taal' aldus de Oostzaners, die hopen op
een ooit uit te brengen Waterlands woordenboek.

15 juli
Het op 23 juni j.l officieel in gebruik gestelde pontje
'Molletjesveer' trekt een record aantal gebruikers.
Het is een zogenoemd voetveer, een zelfbediening-
spontje dat maximaal zeven personen mag vervoe-
ren. Het pontje verbindt Westknollendam met
Krommenie.

22 juli
De versiering van 't koopmanshuys d'Mol in de
Zaanse Schans heeft zijn oorspronkelijke decoratie
van bladgoud terug.
Enige jaren geleden werd het huis met goudverf
beschilderd,

Culturele agenda
25 juni-9 oktober 1994
Expositie 'Hoera 't is Kermis', draaiende en bewe-
gende miniaturen, affiches en verdere kermisonder-
werpen. Molenmuseum, Museumlaan 18 te Koog aan
de Zaan.
(open: di/vr van 10.00-12.00 u u r e n 13.00-17.00 uur,
za van 14.00-17.00 uur en zo van 13.00-17.00 uur)

2 juli-31 oktober
Tentoonstelling over de restauratie van de glazen van
de Grote Kerk, De Rijp. Rijper Museum, ' In 't
Houten Huis ' , Jan Boonplein 2, De Rijp.
(open: dagelijks van 11.00-17.00 uur).

3 september-30 oktober
Tentoonstelling 'Zaandijk 1494-1994', expositie ter
gelegenheid van het 500-jarig bestaan van Zaandijk.
Zaans Historisch Museum, Lagedijk 80, Zaandijk,
(open: di/vr van 10.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur
en zondag van 14.00-16.00 uur).

l oktober en 2 oktober
Atelier-route Wormerland, georganiseerd door de
Culturele Commissie Wormerland, waarbij men o.a.
in de gelegenheid wordt gesteld het rijstpakhuis
'Bassein', via de ateliers van dertien kunstenaars,
langs stijle trappen, te bezichtigen. Plaats Veerdijk 41
te Wormer.

15 oktober-13 november
Expositie 'Als in vroeger dagen'. Betreft het werk
van Tames Woudt, schrijver en tekenaar van een vier-
tal bekende wandelingen door de Zaanstreek. Tames
Woudt werd 100 jaar geleden geboren. Tevens expo-
sit ie 'aquarellen' van de 75-jarige Floor Landman.

Hij toont ook de Zaanstreek van vroeger met een ster-
ke nadruk op het aloude Zaandijk. Bijzondere aan-
dacht verdient z 'n serie 'Zaandijker-types'.
Molenmuseum, Museumlaan 18, Koog aan de Zaan.
(open: zie boven)

19 oktober
Lezing van Prof.dr. A. van Braam over 'Zaandam in
de Middeleeuwen'. Georganiseerd door de
Nederlandse Genealogische Vereniging afd.
Zaanstreek-Waterland, Zaal 'De Aansporing',
Stationsstraat 15, Zaandam,
(aanvang: 20.00 uur, toegang gratis).

27 oktober
Lezing met afbeeldingen van architect C. de Jong,
Middenbeemster over 'Boerderijbouw in Jisp', de
heer de Jong is o.a. de schrijver van het artikel 'Jisp,
een eeuwenoude parel vergruisd door snelverkeer'.
Georganiseerd door de Oudheidkundige Commissie
Jisp. Dorpshuis 'de Lepelaar, Molenpad l te Jisp.
(aanvang: 20.00 uur, toegang f l,-).

8 november
Lezing van de heer K. Zilver over 'De Burgerlijke
Stand'. Naast de reguliere inschrijvingen deden zich
tal van bijzondere inschrijvingen voor, zoals van
gevonden en vermiste personen. Georganiseerd door
de Nederlandse Genealogische Vereniging afd.
Zaanstreek-Waterland, Party-centrum Vlaar,
Koemarkt 13 Purmerend.
(aanvang: 20.00 uur, toegang gratis).

20 november-2 januari 1995
Ere-tentoonstelling 'Zaanse glorie', t.g.v. 75ste ver-

dat al gauw verkleurde. De fout kon worden hersteld
in het kader van de renovatie van de Zaanse Schans.

25 juli
Oliemolen Het Pink aan de Pinkstraat in Koog, is na
een omvangrijke restauratieperiode weer open voor
publiek.
Het 'gaande werk' is nog niet in orde, maar zal ook
worden opgeknapt.

28 juli
Het dak van de hervormde kerk in Oostzaan werd
voorzien van nieuw loodbeslag, omdat het dakhout op
diverse plekken vrijwel verrot was.

29 juli
Het herstel van de schade die de brand op nieuw-
jaarsdag in restaurant 'De Hoop op d'Swarte Walvis'
aanrichtte, ligt op schema. Dit is mede te danken aan
het feit dat rond veertig medewerkers van aanne-
mingsbedrijf Van Braam en Minnesma hun (bouw-
vak (vakantie hebben uitgesteld om het werk door te
laten gaan. Volgens directeur A. Siliakus valt de 'his-
torische' schade uiteindelijk erg mee. De officiële her-
opening van het pand is vastgesteld op 6 oktober a.s.

NB
De datum aan het begin van een stukje verwijst naar
de dag van publikatie en dus niet vanzelfsprekend
naar de dag van de gebeurtenis. Tentoonstellingen en
dergelijke, alsmede de verschijning van boeken en
proefschriften, zijn buiten deze kroniek gehouden.
Daarvoor zij verwezen naar respectievelijk de rubrie-
ken 'Culturele agenda' en 'Boekennieuws'.

Annemieke Emond/Jan Pieter Woudt

jaardag van Jo Vooren. Een magistrale selectie uit de
grote molenverzameling van de jubilaris .
Molenmuseum, Museumlaan 18 te Koog aan de
Zaan.
(open: zie boven).

14 december
Lezing van de heer Lagerweij over 'Opgravingen in
Amsterdam'. Ook de opgravingen rond het kasteel
van de Heren van Amstel zal hier ter sprake komen.
Georganiseerd door de Nederlandse Genealogische
Vereniging afd. Zaanstreek-Waterland, Zaal 'De
Aansporing', Stationsstraat 15, Zaandam,
(aanvang: 20.00 uur, toegang gratis).

Permanent
Doorlopende diavoorstelling over een natuuronder-
werp uit de omgeving. Het Natuurhistorisch Museum
E. Heimans, Thijssestraat l , Zaandam,
(open: elke eerste zondag van de maand van 14.00-
17.00 uur).

Permanent
Uurwerkmuseum. De meest complete expositie
Nederlandse Uurwerken kunt u bezichtigen aan de
Kalverringdijk 3 te Zaandam (Zaanse Schans),
(open: van maandag t/m zondag van 10.00-17.00
uur).

Seizoen 1994-1995
Concerten bij kaarslicht in de Nederlands Hervormde
Kerk, Dorpsstraat 46 te Jisp. Inlichtingen V.V.V., tel:
075-162221.
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B O U W B E D R I J F

Veerdijk 40
1531 MSWormer
Tel.:075-21 21 31
Fax: 075-28 90 40

Postadres:
Postbus 130
1530ACWormer

KLASSIEK.

UIT&36N

VAM , PLAAT

ZöWEL INI ̂ RENEW
ALSINANPERE
HOUTSOORTEN.
ACHTERSLUISPOLDER-
RUSHOUTWE6 3 ZAANDAM.
TEL075-164222-164225.
FAX 075-701265.

HAUTMARKT
GEOPEND 8.30 TOT 17.30 UUR ZATERDAG 9.00 TOT 12.30 UUR

HVH&i
^ ̂  A.A,

\ VanEgmonu^-^^^____——.—————

EEN BEST
ADRES

Utiliteitsbouw
Woningbouw
Renovatie/Restauratie
Onderhoudswerken

bouwers
van braam • minnesma

jonge arnoldusstraat 20 zaandam tel. 075-178655



Ons hoofdkantoor mag dan nu
een tikje ruimer zijn...
Zaans zijn we gebleven.

«i»
Koninklijke Ahold nv, Albert Heijnweg l, Zaandam


